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Naslov: ŠOLE KOT SREDIŠČA SKUPNOSTI 

 

Povzetek  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem sprva izpostavila vzroke in posledice spreminjanja 

kapitalistične družbe v sodobno družbo tveganja. Zanjo je značilni domnevno brezrazredna 

ureditev, poudarjena individualizacija, problem pomanjkanja mezdnega dela, spreminjanje 

sistema zaposlovanja in naraščanje družbene neenakosti kljub moderniziranim in 

avtomatiziranim napravam v proizvodnji ali pa prav zaradi njih. V nadaljevanju sem predstavila 

nekatere izbrane iztočnice slovenskega izobraževalnega sistema. Poskušala sem izpostaviti 

njegove prednosti in slabosti ter predlagala nekatere izboljšave. Predloge sem oblikovala ob 

primerjavi našega sistema z izbranimi primeri iz tujine. Nadaljevala sem s pregledom strukture 

in praks izbranih Community centrov v ZDA in Angliji, med njimi tudi s pregledom projekta 

»Little Free Library«, ki se je razvil in zaživel v ZDA, danes pa ga najdemo tudi drugod po 

svetu. Teoretični del zaključujem z vpogledom v projekt časovne banke Slovenije. Izbrani 

vpogledi naj bi osvetilili že obstoječe prakse in možnosti premisleka o novih, s katerimi bi lahko 

izboljšali socialne stike, odpravili naraščajoča tveganja modernega načina življenja, stkali nove 

medgeneracijske stike, predvsem na ravni lokalnih skupnosti.  

V empiričnem delu diplomskega dela sem predstavila rezultate treh intervjujev na temo šole 

kot središča skupnosti, ki sem jih opravila z nekaterimi zaposlenimi na izbrani Osnovni šoli Vič 

v Ljubljani. Predstavila pa sem tudi mnenje študijskih kolegic in kolegov o vključevanju šol v 

lokalno skupnost, vključevanju različnih starostnih in drugih organiziranih skupin v šolo, 

mnenje kolegic in kolegov o izmenjavi rabljenih stvari (»Second Hand«) in njihovo 

pripravljenost sodelovati pri solidarnostnih projektih, ki se organizirajo znotraj šol.  

 

Ključne besede: sprememba družbe, družbe tveganja, mezdno delo, izobraževalni sistem, 

sistem zaposlovanja, trg dela, »Community Center«, »Little Free Library«, Časovna banka 

Slovenije, lokalna skupnost. 

  



 

 
 

Title: SCHOOLS AS THE CENTER OF COMMUNITY 

 

Abstract 

 

In theoretical part of dissertation I have pointed out what causes and effects of changing of 

capitalistic society into modern society of risks have. Main characteristic of such society are 

classless arrangement, individualism, wage work problem, changing of employment system 

and increase of differences in society status which is or can be an effect of modernizing and 

automating in industry. 

I have also presented some laws which coordinate Slovenian educational program and I have 

pointed out their pluses and minuses and suggested eventual improvements taken from 

governments abroad. In my theoretical part I have also described Community centers from USA 

and UK, their organization and activities. I have also presented a project called Little Free 

Library which started in USA and spread throughout the world. I have concluded my theoretical 

part with presentation of a project called Time bank of Slovenia, with which I wanted to endorse 

other people to solve problems in society with introducing new and creative projects. In the 

end, presented projects are not the only projects with which we can improve our social relations, 

smooth out or eliminate problems of modern life, create new intergenerational bonds and better 

connect individuals and institutions into local community. I have chosen these projects because 

I think that we have the ability of organizing them in Slovenia as project Time bank of Slovenia 

shows us. 

In my empirical part I will present the results of three interviews based on my dissertation title 

which I have done with staff from elementary school Vič in Ljubljana. I will also present 

opinions taken from my colleagues regarding of including schools into local community, about 

second hand items, their willingness to participate in solidarity projects, connecting other 

people, regardless of age and social status, and groups with schools. 

 

Keywords: change in society, risk societies, wage work, educational system, employment 

system, labor market, Community Center, Little Free Library, time bank of Slovenia, local 

community 
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TEORETIČNI DEL 
 

1.  UVOD 
 

V današnji družbi se ljudje srečujejo (srečujemo) s številnimi družbenimi neenakostmi in 

težavami, ki so posledica prehodov nekdanje industrijsko kapitalistične družbe v družbo 

tveganja. Zamikom lahko sledimo, kot spremembam družbenih razredov, ki jih spremlja 

poudarjena individualizacija, ki posameznika dojema kot nosilca lastne tržne moči in 

odgovornosti za obstoj na trgu dela. Poudarjena individualizacija spreminja ne le družbene 

skupine in družbeno-socialne strukture, temveč tudi izobraževanje in trg delovne sile. Nekoč je 

ljudem ustrezna izobrazba prinesla in zagotovila kvalifikacije in poklic, danes pa veliko visoko 

kvalificiranih mladih kljub uspešno opravljenim izobraževalnim programom ostaja brez pravih 

možnosti in priložnosti. Današnji trg delovne sile se je spremenil. Nekoč je zagotavljal 

vseživljenjsko zaposlitev zunaj doma. Ob prehodu iz izobraževalnega sistema v delovno 

razmerje so ljudje to delo opravljali praktično vse življenje do upokojitve. Ljudje so imeli tako 

zagotovljen reden dohodek in materialno preskrbo. Danes je slika drugačna. Zaradi vpeljevanja 

modernih in sofisticiranih robotov in računalniške opreme v procesu reorganizacije podjetij 

prihaja do nepopolne zaposlitve ljudi ali celo do brezposelnosti. Človeška delovna sila kljub 

ustrezni izobrazbi in kvalifikacijam postopoma postaja odveč, saj so roboti učinkovitejši in 

hitrejši, zaradi česar se je prehod iz izobraževalnega sistema v sistem zapslovanja zaostril in ga 

mnogi doživijo pozno. Fleksibilizacija in pluralizacija delovnih oblik ljudem po eni strani 

omogočata boljše razporejanje časa za delo in družinsko življenje, a so se s tem hkrati zabrisale 

meje med delom in nedelom. Strukturna množična brezposelnost in tveganje najbolj prizadene 

že tako ranljive družbene skupine, kot so: tujci, migranti, dolgotrajno brezposelni, osebe s 

pomanjkljivo ali neustrezno izobrazbo, problematični mladi, invalidi, pripadniki etničnih 

skupin (Romi), starejše osebe, ki še nimajo izpolnjenih pogojev za upokojitev (starejši od 58 

let) in podobno. (ZRSZ, 2010). Vse to kliče po premišljanju o zaposlovanju in delu, 

izobraževanju in drugih družbenih podsistemov družbe.  

 

V svetu zasledimo različne prakse, ki odpravljajo vsaj nekatere težave današnjega modernega 

in hitrega načina življenja, kot so socialna izoliranost, življenje marginalnih in družbeno 

izobčenih skupin, razseljenost, brezposelnost, izobraževanje, zaposlitev in podobno. V ZDA in 

Angliji (Velika Britanija) so z delnim preoblikovanjem šolskega (izobraževalnega) sistema šole 

organizirali kot Community Center, kar za ZDA ni nekaj novega, saj te centre poznajo že iz 
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časa pred opisanimi težavami. To pa ne pomeni, da danes Community centre opuščajo. Rravno 

nasprotno – tudi danes znajo izkoristiti ugodnosti povezovanja šol ali univerz z bližnjo lokalno 

skupnostjo. Šola tako opravlja  vzgojno-izobraževalne dejavnosti in uresničuje zakonsko 

predpisane cilje, ima pa dodane druge projekte in aktivnosti, s katerimi se povezuje z lokalno 

skupnostjo in ustanovami, ki so locirane v njej. Na tak način lahko v šolsko zgradbo v času 

izven rednega pouka prihajajo različne organizirane skupine, klubi in društva vseh starostnih 

skupin in v prostorih šole opravljajo svoje aktivnosti. S tako reorganizacijo izobraževalnega 

sistema so uspeli zbližati in med seboj tesneje povezati člane lokalne skupnosti. 

Medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost in zbliževanje članov lokalne skupnosti pa je mogoče 

doseči na različne načine, kot so skozi stoletja tovrstnih praks dokazali v ZDA, kjer so se soočali 

s problemom pismenosti in medsebojne socialne oddaljenosti prebivalcev. Da bi zmanjšali 

problem, so se lotili projekta »Little Free Library«, ki temelji na prostovoljnem sodelovanju, 

ki ne izključuje nobene starostne in marginalne skupine. Ta projekt je bil odziv na pomanjkljivo 

pismenost otrok, mladine in odraslih v primestjih ZDA. Z njim so se odzvali na problem 

socialne oddaljenosti. Predmestja ZDA gradijo priseljenci, socialno izobčeni posamezniki, 

marginalne skupine in družbene manjšine, ki zaradi svojih kulturnih razlik le težko navezujejo 

socialne stike. S pomočjo omenjenega projekta naj bi tem posameznikom ponudili skupen 

interes: branje, izposojanje knjig, ljubezen do branja, da bi tako lažje navezovali nove socialne 

stike ter ohranjali že obstoječe.  

 

Pregled izbranih projektov v Soveniji pokaže podobno izhodiščno idejo. V Sloveniji tako na 

primer začetno deluje časovna banka. Gre za prostovoljni projekt solidarnosti, ki temelji na 

nedenarni izmenjavi znanja in storitev. Organizatorji projekta želijo na ta način v lokalno 

skupnost vključiti vse družbene, še posebej socialno izključene skupine, kot so brezdomci, 

brezposelni in priseljenci in podobno (opomba: časovna banka žal ni več aktivna). 
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2. SPREMEMBA DRUŽBE IN SPREMLJAJOČA TVEGANJA  
 

Ulrich Beck (2009) v delu Družba tveganja izpostavi problem oziroma spremembo današnje 

družbe in posledice zatona kapitalizma. Avtor izpostavlja različna tveganja (družbena, 

industrijska, politična, modernizacijska, gospodarska, ekološka in podobno), ki imajo različen 

vpliv na sloje ali razrede, na katere je razdeljena naša družba. Zdi se, da so določena tveganja 

vezana na določen sloj. Porazdelitev tveganj in bogastva pa sta obratno sorazmerna. Bogastvo 

se kopiči pri visokem sloju, tveganja pa v nižjih slojih. Stopnja izobrazbe oziroma kvalifikacije 

še dodatno otežijo življenje nižjih slojev. Tisti z nižjo stopnjo izobrazbe veljajo za 

nekvalificirane in imajo večje tveganje za izgubo zaposlitve kot pa visoko kvalificirani. 

»Možnosti in sposobnosti za ravnanje s položaji tveganja, za izogibanje in kompenziranje so 

med različnimi dohodkovnimi in izobrazbenimi sloji različno razdeljeni« (Beck, 2009, str. 42). 

Kdor je finančno dobro preskrbljen, naj bi se določenim tveganjem lahko izognil, toda tudi 

bogati niso varni pred njimi. Prej ali slej tudi njih dosežejo tveganja, ki so jih prikrivali ali od 

njih celo imeli koristi, saj zaradi globalizacije, ki posreduje vzorec porazdelitve tveganj, prihaja 

do efekta bumeranga, zaradi česar pridejo »akterji modernizacije v nevarnosti, ki jih povzročajo 

in od katerih imajo koristi. Razredi tveganja pa niso enaki razrednim položajem, saj se z 

generalizacijo modernizacijskih tveganj sprošča družbena dinamika in je zaradi tega ne moremo 

več kategorizirati v razrede ali sloje« (Beck, 2009, str. 45) To je zopet dokaz, da tveganja 

doletijo vse, ne glede na njihovo premoženje in družbeni razred. Kdor danes še uživa v izobilju, 

lahko že jutri pade na rob socialno-ekonomskega obstoja, tveganja pa naraščajo skupaj z 

napredkom in dobičkom. Kdor je na robu svoje eksistence in sodi v kategorijo nekvalificirane 

delovne sile, v zakup vzame tudi ogrožajoča tveganja, zato se industrije selijo v tretji svet, kjer 

še vedno vlada skrajna revščina. Za te ljudi so mogočne industrije odrešitev od materialne 

stiske. Pred nevarnostmi in tveganji, ki jih industrija prinaša s seboj, pa si zatiskajo oči, v 

zameno za neznatno plačilo, ki pa lahko pomeni veliko razliko med lakoto (smrtjo) in 

preživetjem. Vse opisano proizvaja družbo tveganja. Tveganja so ponavadi nezaznavna in zanje 

vedno najdemo opravičilo, češ da odpravljajo stisko, predvsem materialno. Takšna 

opravičevanja pa imajo kulturno in politično podlago, zaradi katere tveganja ostajajo v naši 

družbi. »V prekrivanju in tekmovanju med problemskimi položaji razredne, industrijske in 

tržne družbe na eni strani in družbe tveganja na drugi strani zmaga logika proizvodnje bogastva 

in zato na koncu družba tveganja« (Beck, 2009, str. 55).  
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3. POUDARJENA INDIVIDUALIZACIJA  
 

Globalna porazdelitev modernizacijskih tveganj pa je le ena stran družbe tveganja. Z njo 

nastajajo globalne ogroženosti, družbena, biografska in kulturna tveganja ter negotovosti, ki 

odpravljajo notranjo družbeno zgradbo industrijske družbe, kot so družbeni razredi, družbene 

reforme, položaji spolov, zakon, starševstvo in poklic (prim. Beck, 2009). Zaradi 

modernizacije, ki je zaznamovala prelom 21. stoletja, je v družbi prišlo do nekaterih sprememb, 

zaradi katerih naj bi se ljudje začeli osvobajati od družbenih oblik industrijske družbe: od 

razreda, sloja, družine, spolnih vlog. Skupaj z modernizacijo se pojavi individualizem, ki je 

ljudi osvobodil tradicionalnih pogledov na razrede in družinske splete. Posledično so postali 

bolj odvisni od samih sebe, od svoje lastne delovno tržne usode, vključno z vsemi tveganji in 

možnostmi. Gre za proces individualizacije meščanstva.  

Druga oblika individualizacije pa je zajela mezdnega delavca v modernem kapitalizmu ob 

vstopu na trg delovne sile, ki predstavlja osvoboditev od družinskih, sosedskih in poklicnih vezi 

ter od regionalne kulture in pokrajine. Individualizacija je imela velik vpliv tudi v stanovski 

perspektivi, na ravni družbene neenakosti pa sprememb ni bilo. Za delovanje ljudi je vezanost 

na družbene razrede izgubljala svoj pomen. »Družbena okolja s stanovskim pečatom in 

razrednokulturne življenjske forme bledijo« (Beck, 2009, str. 108). Nastajajo individualizirane 

življenjske oblike, ki zahtevajo od ljudi, da sami sebe postavijo v središče življenjskih načrtov 

in načina življenja. To je povzročilo, da kapitalizem vedno bolj zamika družbene razrede in 

hkrati samega sebe, saj naj bi bila ravno za industrijsko kapitalistično družbo značilna družbena 

slojevitost. Kljub očitnim zamikom družbenih razredov družbena neenakost ostaja, se skupaj z 

brezrazrednostjo kaže v vedno pogostejši brezposelnosti in naraščajoči neenakosti. Paradoksno 

se poleg dolgotrajno brezposelnih in tistih, ki so bili izločeni s trga delovne sile ali nanj nikoli 

niso vstopili, povečuje tudi delež tistih, ki se niso registrirali kot brezposelni. S tem se povečuje 

siva cona brezposelnosti med registriranimi in neregistriranimi brezposelnimi. Tako imenovana 

detradicionalizacija povzroča, da se družbene krize kažejo kot individualne krize in jih je zelo 

težko zaznavati kot družbeni problem.  

Spremembe pa se dogajajo tudi na ravni spolnih položajev, in sicer v drugačnem položaju 

žensk, ki lahko z ločitvijo zaidejo v novo revščino (prim. prav tam), saj z njo izgubijo zakonsko 

preskrbo. Poudarjena individualizacija je torej posegla tudi v družino, kar ima za ženske 

negativne posledice, saj morajo usklajevati poklicne zahteve, izobraževalne pritiske, nadzor in 

oskrbo otrok ter vsakodnevna gospodinjska opravila. To pa pomeni, da »znotraj ali zunaj 
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družine postanejo individui akterji svojega tržno posredovanega zagotavljanja eksistence in 

temu ustreznega načrtovanja ter organizacije biografije« (Beck, 2009, str. 111). 

Individualizacija je namreč posledica institucionalizacije in standardizacije življenjskih 

položajev. Posamezniki postanejo odvisni od dela zunaj doma (službe in trga delovne sile) in 

od izobrazbe, potrošnje, socialnopravnih uredb in oskrbe, potrošniških ponudb, možnosti v 

medicinskem, psihološkem in pedagoškem svetovanju in oskrbi. S tem nastanejo individualni 

položaji, ki so odvisni od institucij in so zanimivi za politično manipulacijo (prim. Beck, 2009). 

Skratka, individualizacija pomeni izginjanje in preurejanje družbenih razredov zaradi 

stopnjevanja družbenih neenakosti, in to kljub razvitosti tržne družbe. Pomeni odmik od 

tradicionalnega pojmovanja družbe in njene slojevitosti ter reorganizacijo družbenih slojev v 

smer modernih. Zaradi modernizacije, izobraževalne revolucije, spremenjene vloge žensk,  

mezdnega dela in podobno prihaja do sprememb, ki povzročajo, da posameznik postane 

odgovoren za svoj obstoj na trgu dela in se mora hkrati učinkovito izogniti novim problemom 

(npr. brezposelnosti kljub visoki izobrazbi, spremenjeni vlogi žensk, zaposlovanju žensk, …) 

(prim. prav tam).  

4. POSLEDICE RAZVOJA, INDIVIDUALIZACIJE IN 

MODERNIZACIJE 
 

Družbeni razredi se začnejo, zaradi individualizacijskih procesov, večjih odvisnosti od 

izobrazbe in nujne mobilnosti v svoji tradicionalni obliki razpuščati. S tem se začne nova doba 

tržno posredovane skupnosti, kar povzroči tudi velike spremembe v mezdnem delu.  

Ob uveljavitvi pomena izobraževanja hkrati naraste odvisnost od izobrazbe. Zaradi večje 

odvisnosti od izobrazbe se v družbi izoblikujejo nove notranje družbene hierarhije. 

Individualizacija in modernizacija imata vpliv tudi na družino. Tradicionalne stanovanjske 

razmere začno nadomeščati moderne, urbane mestne naselbine. Pojavijo se moderna velemesta 

in naselja, ki imajo mešano socialno sestavo in ohlapne sosedske odnose. Vsak posameznik si 

mora sam izbrati, poiskati, zgraditi in ohranjati svoja sosedska in socialna razmerja. Kdor tega 

ni sposoben, mu grozi družbena izolacija.  

Zaradi razvoja je prišlo do zloma družbenostrukturne dinamike, ki je ne moremo razložiti s 

tradicionalnim načinom oblikovanja razredov niti s tradicionalnim stanovsko-tržnim 

posredovanim poskupnjevanjem znotraj družbenih razredov. Vse skupaj vodi do (vsaj 

navideznega) propada velikih skupin, kot smo jih poznali v kapitalistični družbi. Družba torej 
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išče nov način strukturiranja. Pojavita se vprašanji o razdaljah med domnevnimi velikimi 

skupinami in  o razrednem značaju družbe. Zaradi konstantnosti razmerij se napačno sklepa o 

konstantnosti družbenih razredov. Pomembno pa je opozoriti, da se lahko »razmerja družbene 

neenakosti in njihov družbeni razredni značaj spreminjajo neodvisno drug od drugega« (Beck, 

2009, str. 132), kar pomeni, da se ob individualizacijskih procesih družbeni razredi 

detradicionalizirajo in razpustijo. In tudi obratno, razpustitev družbenih razredov lahko pomeni 

povečanje družbenih neenakosti (prim. Beck, 2009).  

5. DRUŽBENA NEENAKOST, BREZPOSELNOST IN NOVA 

REVŠČINA 
 

Z razpuščanjem družbe velikih skupin se pojavljajo dodatne težave, kot so dolgotrajna 

brezposelnost, nova revščina, izobrazba, ki ne zagotavlja dela in podobno, kar dodatno prispeva 

k družbeni neenakosti. Povečuje se množična brezposelnost, kar se kaže z naraščajočo sivo 

cono brezposelnih. Za razliko od predhodnih kolektivnih usod je brezposelnost zdaj stvar 

posameznika, saj so družbeni razredi razbiti. S tem se družba deli na dva dela – na manjšino, 

ki ima zagotovljeno delo, in na brezposelne, predčasno upokojene, priložnostne delavce ter 

tiste, ki sploh ne morejo vstopiti na trg delovne sile. Slednja skupina vztrajno narašča. Tveganje 

za dolgotrajno brezposelnost se povečuje pri posameznikih, ki imajo minimalno izobrazbo ali 

pa so brez nje, pri ženskah, starejših osebah in tujcih, pri osebah z zdravstvenimi težavami ter 

mladostnikih. Opaziti je mogoče, da se brezposelnost koncentrira pri skupinah, ki so v poklicni 

sferi že tako zapostavljene. Danes nobena kvalifikacija ali poklic ne zagotavlja varnosti pred 

brezposelnostjo. Brezposelnost je postala generalizirana in normalizirana in ni več vezana na 

razred ali marginalne skupine ljudi (prim. Beck, 2009).  

Posameznikom grozi tudi nova revščina, ki je specifična za življenjske faze. Sprva se zdi, da je 

le začasna, toda kmalu se razširi, zaostri in ostane skrita. Najbolj ogrozi ločene ženske, ki živijo 

v pogojih pod eksistenčnim minimumom. Ker ne poznajo mehanizmov zaščite in kulture 

vedenja ljudi, ki so vajeni živeti z revščino, sprva prestajajo materialne probleme, ki se kmalu 

sprevržejo v problem eksistence in preživetja (prim. prav tam).  

Povečevanje tveganja mezdnega dela in izginjanje družbenih razredov lahko prinesejo tri 

različne izhode. S procesom detradicionalizacije razredov lahko pride do konca tradicionalne 

razredne družbe. Detradicionalizaciji razredov v kapitalizmu ustreza modernizacija nastajanja 

razredov. Slednja lahko zaostri doseženo stopnjo individualizacije in jo družbeno na novo strni. 
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Na drugi strani lahko delovno mesto in podjetje izgubita dosedanji pomen kot kraja oblikovanja 

konfliktov in identitete. Ustvarijo se novi načini nastajanja družbenih vezi in identitete. V 

skladu s tem se lahko oblikujejo nove družbene mreže, identitete ter gibanja. Prihaja do 

spremembe sistema polne zaposlitve, kjer izobrazba zagotovi delovno mesto. Pojavljati se 

začnejo fleksibilne, pluralne, individualizirane oblike podzaposlenosti, ki neenakosti 

koncentrirajo v vedno večji sivi coni (prim. prav tam).  

6. TVEGANJE MEZDNEGA DELA 
 

Pomen dela v industrijski družbi je bil izjemen in se v zgodovini še ni ponovil. Pomen 

pridobitnega dela za človeka v industrijski družbi nastane iz dejstva, da je poraba delovne moči 

osnova za zagotovitev eksistence, vključno z individualiziranim življenjem. Delo izven doma, 

družina in poklic so bili gonilni motor industrijskega življenja. To dokazuje pomen mezdnega 

dela v življenju posameznika, ki se že v otroštvu vidi v nekem poklicu, ponavadi v poklicu 

očeta. Skozi izobraževanje si mladi prizadevajo, da bi nekoč dosegli za zdaj še nedosegljiv 

poklic in z njim delo. V celotnem odraslem obdobju je posameznik vpet v pridobitno delo in se 

pri tem srečuje se z žongliranjem med zahtevami dela in družinskega življenja. Za starost pa je 

značilen nepoklic, kar pomeni, da človek preneha s pridobitnim delom zaradi starosti oziroma 

odpustitve z delovnega mesta. Poklic služi ljudem kot identifikacijska tablica, ki nam razkriva 

potrebe, sposobnosti, ekonomski in družbeni položaj posameznika (prim. prav tam).  

V začetku moderne sta poklic in družina veljala kot varnostni mehanizem za obstoj življenja, 

saj sta življenju dajala stabilnost in rutino. Poklic je omogočal navezavo novih socialnih in 

družbenih stikov. Posamezniki so se lahko v poklicu umaknili tegobam družinskega življenja 

in obratno. Predvsem ženske so dobile možnost navezovanja novih socialnih stikov izven doma. 

Ob prenehanju poklica zaradi materinstv, so kmalu pogrešale svoj izoblikovani krog znancev 

in prijateljev na delu, zato so se večinoma vrnile na delovno mesto. To žal danes ne velja več, 

saj se je pridobitno delo drastično spremenilo in izgubilo varnostno in zaščitno funkcijo. Že z 

vpeljavo osnovne mehanske podpore, na primer v obliki kmetijskih pripomočkov (traktor 

namesto konjske vprege, plug namesto fizična oseba z motiko, …), pri opravljanju nalog znotraj 

zaposlitve oziroma pri opravljanju določenih nalog postane jasno, da bo postala človeška 

delovna sila večinoma kmalu odveč. Jeremy Rifkin (2007). V knjigi Konec dela: zaton svetovne 

delavske sile in nastop posttržne dob obravnava podobno tematiko. Avtor izpostavlja, da je 

imela že kmetijska mehanizacija bistven vpliv na odpravo človeške delovne sile, saj so jo 
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nadomestili najrazličnejši kmetijski stroji in naprave. Modernizacija ni prizadela le industrije 

in storitev, temveč je imela poguben vpliv na zaposlovanje že v kmetijstvu. Zaradi vpeljave in 

uporabe napredne kmetijske mehanizacije, vključevanja genskega inženiringa, vpeljave 

laboratorijskega kmetovanja v različne faze kmetovanja (od priprave in obdelave kmetijskih 

površin do pobiranja pridelkov) se je občutno povečala produktivnost. Višji donosi in večja 

količina pridelkov so povzročili padanje cen pridelkov, trg pa je postal zasičen s preveliko 

ponudbo, kar je imelo za posledico množično premeščanje in odpuščanje kmečkih delavcev, 

predvsem pri majhnih družinskih kmetijah. Slabo povpraševanje in prevelika ponudba sta 

povzročila krizo kmetijske proizvodnje, ki je bila večja kot kriza industrijske proizvodnje in 

storitev. 

Nekdanjo polno zaposlenost je zamenjala množična brezposelnost. Nastopil je proces 

racionalizacije, ki je spremenil načela zaposlovalnega sistema, vključno s prerazporeditvijo 

strukture poklicev in kvalifikacij. Racionalizacija je svoj negativni vpliv, ki vodi v 

brezposelnost ali podazposlenost, pokazala tudi v industriji in storitvenem sektorju. V industrijo 

je vpeljala moderne mehanizacije, sofiticirane računalnike in programske opreme, nove načine 

obdelave surovin, robote in podobno, kar je povzročilo, da je postala človeška delovna sila 

kvalificiranih ljudi odveč. Ljudje so nenadoma postali prepočasni pri opravljanju svojega dela, 

saj je naloge robot ali računalnik opravil v delčku časa, ki ga je porabil delavec. »Na trg vstopa 

nova generacija pametnih inteligentnejših in fleksibilnejših robotov, ki so cenovno zelo 

učinkoviti« in različni proizvajalci »bodo z njimi dosti raje nadomeščali delavce« (Rifkin, 2007, 

str. 225). Modernizacija je povzročila krajšanje proizvodnega časa, večjo produktivnost in 

zmanjšanje števila zaposlenih delavcev, izboljšala tržni delež podjetja in povišala dobiček. 

Rifkin (2007) je izpostavil, da bodo »v srednjih desetletjih 21. stoletja tovarniški delavci v 

modrih haljah izginili iz zgodovine kot žrtve tretje industrijske revolucije in nezadržnega 

pohoda k vse večji tehnološki učinkovitosti« (str. 237). S to izjavo je nevdoumno poudaril 

množično brezposelnih delavcev v vseh vejah industrije. Tudi storitvenemu sektorju 

modernizacija in mehanizacija nista prizanesli. Sprva je storitveni sektor omogočal ponovno 

zaposlovanje delavcev, izrinjenih iz industrijskega sektorja. Toda ob vse bolj množičnem 

odposlovanju delavcev in vpeljavi nove informacijske tehnologije je tudi storitveni sektor prišel 

do svojih mej zapolslovanja. Z vpeljavo moderne informacijske tehnologije je želel stalno 

nadomestiti večje število delavcev. Vpeljava računalniške tehnologije prepoznavanja glasu, 

tehnoloških inovacij, kot so »optični kabel, digitalni preklopni sistemi, digitalni prenosi, 
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satelitski komunikacijami in avtomatizacija pisarn« (Rifkin, 2007, str. 240), so privedli do 

množične brezposlenosti, skrajšanja delovnega časa in fleksibilnih delovnih razmerij. 

Spremeniti sistem pridobitnega dela pa ni lahka naloga. Proces zaposlovanja v prejšnjem 

stoletju temelji na standardizaciji delovne pogodbe, kraja dela in delovnega časa. Popolnoma 

samoumevno je bilo, da se mezdno delo opravlja v velikih podjetjih. Veljalo je, da ob končanem 

izobraževanju posameznik pridobi poklic in tudi delo, ki ga opravlja celo življenje do 

upokojitve. Takšen sistem zaposlovanja je omogočal jasno ločeno delo od nedela oziroma časa, 

ki ga je posameznik imel po končanem delu. To je bil »standardizirani sistem polne 

zaposlenosti« (Beck, 2009, str. 207), ki je s fleksibilizacijo delovnega kraja, časa in pogodbe 

začel propadati oziroma se spreminjati. Nekatere posledice fleksibilizacije delovnega kraja, 

časa in pogodbe pa sem zgoraj opisala s primeri, ki jih v knjigi Konec dela: zaton svetovne 

delavske sile in nastop posttržne dobe navaja Rifkin (2007). Na trgu delovne sile se je namreč 

začela pojavljati fleksibilizacija delovnih oblik in razmerij, kar je posledica uvedbe skrajšanega 

delovnega časa delavcev ter novih informacijskih in komunikacijskih medijev. Posledica tega 

je bila zabrisana meja med delom in nedelom, saj so lahko posamezniki delo opravljali od doma, 

to pa je vodilo v fleksibilne, pluralne oblike podzaposlenosti. V velikih obratih ali tovarnah se 

je začela spreminjati tudi podjetniška oblika pridobitnega dela, ki je včasih veljala za prostorsko 

koncentrirano. Zdaj je mogoče podjetniško razmerje vzpostaviti elektronsko, kar pa skrha 

družbene delovne in proizvodne procese. Fleksibilizacija delovnega časa, in prostora ter 

sprememba polnega delovnega časa v delovna mesta s skrajšanim delovnim časom prinašata 

prerazporeditev dohodka, socialne varnosti, priložnosti za kariero in nižjega položaja v 

podjetju. Fleksibilizacija dela je sicer omogočala ljudem, da so uskladili pridobitno delo in 

družinsko življenje, toda v zakup so morali sprejeti posledice destandardizacije delovnega časa 

in kraja, ki vodijo v sistem fleksibilne, pluralne, decentralizirane podzaposlenosti z mnogimi 

tveganji, vključno z brezposelnostjo. Brezposelnost je že postala normalizirana, zato se jo 

obravnava kot sestavni del sistema zaposlovanja. Tako nastane sistem »podzaposlenosti družbe 

tveganja« (Beck, 2009, str. 210).  Še več, »nastajajoče fleksibilno-pluralne oblike 

podzaposlenosti so bolj mezdno delo kot kdajkoli prej in obenem niso več mezdno delo« (Beck, 

2009, str. 210).  

Integracija brezposelnosti, pa skupaj s pluralizacijo oblik pridobitnega dela ne bo popolnoma 

spremenila sistema zaposlovanja. Trg delovne sile se zato deli na enotni trg dela industrijske 

družbe in fleksibilno-pluralni trg podzaposlenosti družbe tveganja. Politika dela pa mora 

proizvedeno pomanjkanje dela ponovno razporediti. Ponavadi so to zagotovili s preureditvijo 
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gospodarstva, kar je nato zmanjšalo stopnjo brezposelnosti. Opisana rešitev ne velja več, saj so 

številna podjetja povečala promet in hkrati zmanjšala število zaposlenih. Takšno ravnanje 

omogočata napreden tehnološki razvoj in uporaba moderne informacijsko-telekomunikacijske 

tehnologije. Sofisticirane računalniška oprema in pripomočki pa povečajo produktivnost ob 

znižanju stroškov plačila delavcem. Modernizacija podjetij za seboj pušča veliko število 

brezposelnih. Namesto velikega števila (nekvalificiranih) delavcev podjetja zaposlujejo manjše 

število visoko kvalificiranih in avtomatiziranih strojev, preostalo delo pa uskladijo s pomočjo 

racionalizacije in strokovne obogatitve. Na ta tredn opozarja tudi soavtor dela Ali ima 

kapitalizem prihodnost?, sociolog Randall Collins. Avtor je mnenja, da kapitalizem nima 

prihodnosti, saj ne more zagotavljati stalnega kopičenja dobička (kar naj bi bila temeljna naloga 

kapitalizma) in kmalu ne bo omogočal ohranjati zaposlenost. Zaradi vse večjega tehnološkega 

izrivanja delavcev se povečuje brezposelnost. Pri tem med tehnološko izrivanje dela prišteva 

inovacije v opremi in organizaciji, kot so »sofisticirane informacijske tehnologije, 

kompjuterizacija, elektronizacija in robotizacija« (Štefančič, 2014), ki skupaj vedno bolj 

izrivajo človško delavno silo in s tem ogrožajo obstoj srednjega razreda. V času mehanizacije 

smo bili priča izrivanju delavcev, ki so opravljali ročna dela, zdaj pa lahko opazujemo, da 

»tehnologija izriva administrativna upraviteljska dela in zmanjšuje srednji razred« (Štefančič, 

2014). Nadomeščanje delavcev, administrativnih delavcev in upraviteljev z inovativno opremo 

in mehanizacijo je vedno bolj priljubljeno, saj podjetjem omogoča večjo produktivnost ob nižjih 

stroških. Zaradi nadomeščanja delavcev s stroji in roboti brezposelnost občutno narašča in ne 

prizanaša niti izobraženim in kvalificiranim računalniškim programerjem, oblikovalcem 

spletnih strani ter izdelovalcem aplikacij (prim. prav tam). Vključevanje modernizacije ter 

sofisticirane računalniške opreme in pripomočkov pa povzroča dolge čakalne vrste 

kvalificiranih mladih, ki čakajo na možnost vstopa na trg delovne sile. To zahteva ureditev 

socialnega sistema v državi, saj fleksibilne, pluralne oblike zaposlovanja povzročajo 

podzaposlenost kvalificiranih delavcev, ki so lahko, če niso deležni socialne pomoči ali 

svetovanja, izrinjeni v revščino.  

7. IZOBRAZBA, KI NE ZAGOTAVLJA DELA 
 

Podjetja reorganizirajo svoje poslovanje, zamenjujejo človeško delovno silo z mehansko in 

avtomatizirano, prehajajo iz standardnega zaposlovalnega sistema na zaposlovalen sistem, ki 

ponuja različne fleksibilne oblike zaposlitve, izobraževalni sistem pa pri tem ostaja 

nespremenjen. Mladostniki ob končanem izobraževanju sicer zagotovo pridobijo potrebne 
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kvalifikacije in kompetence za opravljanje poklica, toda to jim še ne zagotavlja pridobitev dela. 

Opisana situacija velja predvsem za poklicno usmerjena izobraževanja (in tudi akademsko 

izobrazbo). Mladi se zato odločijo za dodatno nadaljnje izobraževanje, da bi se izognili 

brezposelnosti. Šole tako postanejo čakalnice, ki samo odložijo stisko in strah mladih, ko 

naposled končajo tudi nadaljnje izobraževanje in so zopet izpostavljeni grožnji brezposelnosti. 

Na tak način odraščajoče posameznike izobraževalni sistem sili, da dvomijo vase, v odrasle ali 

v celoten sistem (prim. Beck, 2009).  

Že v predhodnem poglavju sem izpostavila mnenje sociologa Randall Collinsa, da kapitalizem 

nima prihodnosti, saj ne more zagotavljati svoje osnovne naloge, to je stalno kopičenje dobička 

in kaj kmalu ne bo mogel zagotavljati zaposlenosti. To pa preprosto zato, ker nameravajo 

podjetja z uporabo visoko-tehnološke delovne sile izriniti množico delavcev, saj imajo na ta 

način veliko večji profit in so na trgu bolj konkurenčne. Zaradi vedno pogostejšega 

tehnološkega izrivanja delavcev se povečuje brezposelnost, ki pa ne prizanaša niti izobraženim 

in kvalificiranim strokovnjakom na vseh področjih (gradbeništvo, slaščičar, kuhar, …) (prim. 

Štefančič, 2014). S podobno tematiko se spopada veliko avtorjev. Med njimi je tudi Richard 

Sennett (2008), avtor knjige Kultura novega kapitalizma, v kateri opisuje usodo trajne 

brezposelnosti kljub ustrezni izobrazbi in kvalifikacijam. V času gospodarske krize so ljudje 

verjeli, da se lahko brezposelnosti ali različnim oblikam podzaposlenosti izognejo z ustrezno 

izobrazbo, zato so svoje otroke in mladino nagovarjali, naj se izšolajo ali pridobijo 

specializirano veščino, da bodo imeli večjo možnost zaposlitve. Toda danes visoka izobrazba, 

talent, spretnost in specializacija za redke veščine tega ne zagotavljajo več. Danes je večina 

mladih visoko izobraženih z ustreznimi kvalifikacijami, toda delo se je preselilo v kraje, kjer je 

delovna sila kvalificiranih ljudi cenejša za delodajalce. Hkrati pa njihovo mesto zasedajo 

viokotehnološki stroji, ki z umetno inteligenco nadomeščajo izobražene strokovnjake. Avtor 

temu fenomenu pravi »duh nekoristnosti«, saj šolski sistemi producirajo veliko število 

kvalificiranih in izobraženih delavcev, ki svojega talenta ali veščine ne bodo uspeli pokazati na 

delovnem mestu, saj jim končano izobraževanje ne zagotavlja zaposlitve, kot je to bilo nekoč 

možno. 

Duh nekoristnosti povzročajo naslednji dejavniki: »globalizirana ponudba delovne sile, 

avtomatizacija in politike, povezane s staranjem prebivalstva« (Sennett, 2008, str. 61). Globalna 

ponudba delovne sile pomeni selitev delovnih mest iz bogatih dežel v tretji svet, kjer je visoko 

kvalificirana delovna sila bistveno cenejša. V bogatih deželah zato narašča brezposelnost. 

Hkrati se tu opaža strah pred tujimi delavci, saj se ljudje bojijo, da so tujci bolje izobraženi in 
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imajo višje kvalifikacije ter jim zato kradejo delo. Naslednji dejavnik množične brezposelnosti 

je avtomatizacija, ki se v podjetjih izjemno hitro širi in izpodriva človeško delovno silo. 

Avtomatizacija povzroča duh avtomatizirane nekoristnosti. Delo, ki so ga nekoč vestno 

opravljale človeške roke, je danes nadometil stroj, ki isto delo opravi veliko hitreje in bolj 

natančno. To je podjetju omogočilo hitro odzivanje na spremembe v povpraševanju, saj je stroje 

in s tem celotno proizvodnjo mogoče hitro prilagoditi in povečati produktivnost. Tako je 

podjetje lahko bolj konkurenčno drugim podjetjem in ima zato večji profit.  

Tretji dejavnik brezposelnosti je nekoristnost zaradi staranja zaposlenih. Staranje prebivalstva 

lahko pripišemo moderni medicini, zaradi katere se pričakovana starostna doba stalno povišuje. 

Starost, pri kateri se upokojimo, pa se ni spremenila, zato upokojeni ljudje živijo v povprečju 

še od petnajst do dvajset let, ko niso produktivno zaposleni. Neproduktivnost v ljudeh vzbuja 

občutke nekoristnosti. Druga negativna plat staranja pa se dogaja znotraj zaposlitve, ko 

delodajalci rešujejo dilemo, ali naj starejšega zaposlenega vključijo v dodatno izobraževanje, 

ali pa naj namesto njega zaposlijo mladeniča, ki obvlada najnovejšo spretnost. Večinoma 

delodajalci vidjo več prednosti pri zaposlitvi mladeniča, saj mladi še nimajo delovnih izkušenj, 

v podjetju so bolj previdni, delodajalec ima nanj večji vpliv in pripravljeni so delati za veliko 

nižjo plačo kot pa izkušeni delavec, ki si je v podjetju izboril svoje mesto in ugled ter nabral 

potrebne delovne izkušnje. Starejši delavci zaradi nepoznavanja modernih spretnosti in veščin 

postanejo tehnološki višek in so izrinjeni v brezposelnost, iz katere le redki ponovno najdejo 

pot v poklicno življenje. Zaradi brezposlenosti, se ljudje ne glede na vzrok čutijo nekoristne in 

odveč. To jim povzroča hude psihološke stiske, zaradi katerih lahko obupajo pri iskanju nove 

zaposlitve in tako padejo na dno socialnega obstoja, se zatečejo v kriminal, tatvino ali 

preprodajo drog (prim. Sennett, 2008). 

Eksistenčna kriza zaradi podzaposlenosti, brezposelnosti ali onemogočenega vstopa na trg dela 

ne zajame le poklicno usmerjene izobraževalne programe in njihove komitente. Zelo drastično 

zmanjšane možnosti zaposlitve je zajelo ljudi z dokončano osnovno šolo, še posebno, če niso 

priučeni za poklic. Rešitev za vse mlade, ki so opravili poklicno usmerjeno izobraževanje, je 

lahko prekvalifikacija za drug poklic. To jim lahko odpre vrata za vstop na trg delovne sile. 

Toda zaradi sistema fleksibilne podzaposlenosti se podaljšujejo tudi čakalne dobe za mesto v 

vajeništvu, s katerim pridobijo zaključne kvalifikacije za opravljanje nekega dela. Mladi se 

zavedajo resnosti grožnje brezposelnosti, zato so večinoma pripravljeni po končani izobrazbi 

opravljati katerikoli poklic oziroma delo, da bi se sploh vključili v trg dela (prim. prav tam).  
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Prehod iz izobraževalnega v zaposlovalni sistem je več kot očitno obdan v tančico negotove 

prihodnosti in osebne stiske. Da je vstop na trg dela sploh mogoč, se zahteva različna potrdila 

(certifikate), ki naj bi zagotavljali, da je oseba med izobraževalnim programom, ki ga je uspešno 

opravila, pridobila vse potrebne kvalifikacije za opravljanje poklica, a pogosto tudi to ne 

zadošča. Podjetja svobodno oblikujejo svoje sprejemne in diagnostične teste, s katerimi iz 

množice podzaposlenih in brezposelnih izberejo najbolj primerne kandidate/kandidatke za 

delovno mesto, ki ga ponujajo. Certifikat (spričevalo, maturitetno spričevalo, diploma), ki ga 

prejmejo ob končanem izobraževalnem programuje le še ključ, ki omogoča vstop v sistem 

zaposlovanja (prim. prav tam).  

Težave pri prehodu od izobraževalnega v zaposlitveni sistem občutijo tudi študentje, ki se 

zavedajo, da potrebujejo formalno zaključeno izobrazbo, če se želijo izogniti brezposelnosti. 

Kljub temu pa nimajo garancije, da bodo uspeli odpreti vrata zaposlitve (prim. prav tam).  

Podoben scenarij se danes odvija v Sloveniji tudi pri visokošolskih izobraževalnih programih, 

natančneje pri pedagoški izobrazbi, torej izobrazbi za učiteljski poklic. Nevarnost, da kljub 

uspešno opravljenemu izobraževalnemu programu ne bom zlahka prestopila v zaposlitveni 

sistem, saj je trg delovne sile zasičen s številnimi kandidati, ki imajo enako kot jaz vse potrebne 

kvalifikacije za opravljanje učiteljskega poklica. To pa ne drži popolnoma. Za vstop v poklicno 

sfero učitelja so zahtevane praktične izkušnje, ki pa jih izobraževalni program ne zagotavlja 

oziroma ne v celoti. Upoštevati moramo tudi reorganizacijo visokošolskih izobraževalnih 

programov, ki se danes izvajajo kot bolonjski študijski programi. Z reorganizacijo so želeli 

preprečiti, da študentje študij podaljšujejo krepko čez predpisano dobo trajanja študija, ki je 

veljala prej. Danes se večina dodiplomskih programov izvaja tri leta, nato pa je mogoč vpis tudi 

na podiplomske magistrske študijske programe, ki trajajo eno ali dve leti. Po končanem 

magistrskem izobraževalnem programu pa je mogoč tudi študij tretje stopnje, to je doktorski 

študij, ki traja dve leti. Zaradi časovne omejitve trajanja posameznih študijskih programov in 

stopenj študija so bili primorani prilagoditi tudi število in obseg študijskih predmetov in trajanje 

prakse. Na žalost so se odločili, da izobraževalnim programom, ki zahtevajo praktično 

usposabljanje, skrajšajo ravno slednje (prim. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, b.d.). Poleg tega 

me moti način delovanja fakultet. Predvidevam, da vsaka fakulteta in univerza v Sloveniji 

zagotovo vodi statistične podatke o številu študentov, ki so uspešno končali izobraževalni 

program, in podatke o realnih potrebah trga dela po številu delavcev. Pedagoških delavcev, 

predvsem učiteljev, je na trgu dela preveč, zato so porinjeni v brezposelnost. Zakaj so potem ti 

izobraževalni programi odprti? Zakaj se za določeno časovno obdobje izobraževalnih 
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programov za poklice, za katere je na trgu dela že dovolj kandidatov, ne zapre? Menim, da bi 

bilo ob takem pregledu in ukrepih veliko manj brezposelnih, večje število zadovoljnih 

delodajalcev in delojemalcev. Zmanjšalo bi se tudi izkoriščanje delavcev s strani delodajalcev, 

saj trg dela ne bi bil tako zasičen z določenimi poklici.  

8. TRETJI SEKTOR KOT REŠITEV ZA MNOŽIČNO 

BREZPOSELNOST POSTTRŽNE DRUŽBE 
 

Rifkin (2007) problem današnje množične brezposelnosti,in reorganiziranja podjetij, uvajanje 

različnih fleksibilnih oblik zaposlitve in podzaposlitve, posledice modernizacije in 

kompjuterizacije, uporabo sofisticiranih telekomunikacijskih tehnik in podobno tematizira v 

okviru brezposelnosti in poudari, da se bo trend v prihodnosti najverjetneje le še stopnjeval. 

Kot možno rešitev, ki bi v današnji posttržni dobi pripomogla k zmanjšanju brezposelnosti, 

predlaga povečanje interesa ljudi za delo v tretjem sektorju. Želi, da bi ljudje več časa namenili 

prostovoljnemu delu v dobrobit družbe in pri tem ne izključuje finančne nagrade (zaslužka) za 

tiste, ki bi to potrebovali za lažje preživetje.  

Izpostavlja, da javni in tržni sektor izgubljata sposobnost skrbi za nekatere temeljne potrebe 

ljudi (zagotavljanje novih delovnih mest in zaposlitve), zato ljudem ne preostane drugega, kot 

da sami vzpostavijo za življenje zmožne skupnosti, ki bodo kljubovale »brezposelnim silam 

svetovnega trga« (Rifkin, 2007, str. 365). Upadajoča vloga tržnega in javnega sektorja bo 

življenja ljudi prizadela na dva načina. Tisti, ki bodo uspeli obdržati zaposlitev, bodo imeli 

zaradi skrajšanega delovnega tedna več prostega časa in se bodo zato lahko predajali povečani 

potrošnji. Vse več ljudi pa bo brezposlenih ali nepopolno zaposlenih in bodo hitro utonili pod 

prag revščine. Zaradi množične brezposelnosti se bo povečala stopnja drobnega kriminala in 

kraje, povečala se bo zloraba drog in prostitucija. Rifkin predlaga, da bi lahko neizkoriščeno 

energijo/delo zaposlenih in nezaposlenih ljudi uporabili za »konstruktivne naloge zunaj 

zasebnega in javnega sektorja« (Rifkin, 2007, str. 366). Lahko bi se potegovali za vnovično 

vzpostavitev lokalnih skupnosti in tako oblikovali tretji oz. neodvisni ali prostovoljski sektor. 

Ta ima močno potencialno vlogo pri preoblikovanju družbe 21. stoletja. Tretji sektor ne temelji 

na »umetno vsiljenih tržnih razmerjih, ki temeljijo na prodajanju sebe in svojih storitev, temveč 

na namenjanju svojega časa drugim« (Rifkin, 2007, str. 366). Avtor je v omenjeni knjigi 

izpostavil bogato delo številnih prostovoljcev, ki svoj čas že namenjajo dobrodelnemu delu in 

skupnemu dobru članov lokalnih skupnosti. Tretji oziroma neodvisni ali prostovoljski sektor je 

»sfera, v kateri se fiduciarni dogovori umaknejo skupnostnim vezem; je prostor, kjer se namesto 
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umetno vsiljenih tržnih razmerij, ki temeljijo na prodajanju sebe in svojih storitev, uveljavi 

namenjanje svojega časa drugim« (Rifkin, 2007, str. 366). Skupnostne dejavnosti poganjajo 

pestro paleto družbenih dejavnosti, zdravstvene oskrbe, izobraževanja in raziskovanja, 

umetnosti, varovanja ter zagovorništva. Organizacije za skupnostne storitve pomagajo 

ostarelim in starejšim, hendikepiranim, duševnim bolnikom, depriviligirani mladini (mladi 

prestopniki, odvisniki od različnih drog, tatiči majhnih stvari in podobno), brezdomcem in 

revnim. Američani se prostovoljno odločajo za pomoč v javnih bolnišnicah in klinikah, kjer 

skrbijo za različne bolnike, vključno za žrtve aidsa. Pomagajo obnavljati domove žrtvam 

naravnih nesreč. Nekateri zagotavljajo svetovanje ubežni in problematični mladini. Drugi, na 

primer učitelji, so vključeni v projekte za odpravo nepismenosti. Ne nazadnje tudi različni 

strakovnjaki, kot so odvetniki, računovodje, zdravniki, darujejo svoje storitve prostovoljskim 

organizacijam. Skupnostna storitev postaja alternativa tradicionalnim oblikam dela.  

V ameriškem neodvisnem sektorju (razlaga zgoraj) se vidi veliko možnosti za zaposlovanje, 

čeprav je v njegovih organizacijah zaposleno večje število ljudi kot v gradbeništvu, elektroniki 

ali tekstilni industriji; njegovo premoženje pa predstavlja skoraj šest odstotkov premoženja 

gospodarstva. Tretji sektor igra posredniško vlogo med formalno eknonomijo in vlado, 

prevzema naloge in opravlja storitve, ki jih druga dva sektorja ne moreta ali ne želita. »Pogosto 

deluje kot zagovornik skupin in volilnih teles, katerih interesi so zanemarjeni s strani trga ali 

negirani s strani vladnih odborov« (Rifkin, 2007, str. 368). Skratka, ameriški tretji sektor ima 

pomembno vlogo v državi, zato ni presenetljivo, da obstaja oblika formalnega protovoljstva, to 

je redno delo za prostovoljske organizacije ali združenja. Opravljene ure tega dela predstavljajo 

ekonomski prispevek, ki je primerljiv s prispevkom 9 milijonov zaposlenih s polnim delovnim 

časom (prim. Rifkin, 2007). Skupnostna storitev je prostovoljno dejanje, dejanje pomoči, 

ponujene drugim, in ne pričakuje materialne koristi. Gre za sfero, ki se ozira na potrebe in želje 

posameznikov, ki so bili iz kateregakoli razloga pozabljeni, izključeni ali pa nista ne tržni ne 

javni sektor ustrezno poskrbela zanje. Organizacije tretjega sektorja odpravljajo občutke 

nekoristnosti, manjvrednosti, odtujenosti in osamljenosti.  

Manjšina srečnežev, opozori avtor, pa bo še vedno opravljala delo v formalnem tržnem 

gospodarstvu. Večina nezaposlenih ali nepopolno zaposlenih ne bo imela priložnosti vstopiti 

na trg delovne sile. Zanjeh bodo morale države financirati okrepljeno policijsko kontrolo in 

zaščito, zgraditi več zaporov zaradi naraščajoče kriminalitete ali financirati alternativne oblike 

dela v tretjem sektorju. Vlada naj premisli svoje delovanje in več pozornosti ter dohodka iz 

povečane produktivnosti nameni financiranju tretjega sektorja. Neodvisni sektor ljudem, ki 
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živijo pod pragom revščine ponuja številne usluge/funkcije, ki jih nujno potrebujejo. 

Prostovoljci v različnih oranizacijah tretjega sektorja tvorijo mrežo, ki »izboljšuje sodelovanje 

med vladno administracijo ter zagovorniškimi in storitvenimi skupinami v skupnem 

prizadevanju za reševanje kazenskih, bivanjskih, zdravstvenih in drugih problemov in potreb« 

(Rifkin, 2007, str. 378).  

Avtor predlaga, da bi tudi vlade lahko spodbudile večjo participacijo v organizacijah tretjega 

sektorja tako, da bi vsem, ki kakšno uro svojega časa namenijo organizacijam, ki so s zakonom 

oproščene davka, zgotovila davčne olajšave. Da bi organizacija omogočila pošteno 

obračunavanje prostovoljno opravljenih ur, bi morala ob koncu obračuskega leta vladi in 

vsakemu prostovoljcu sporočiti, koliko ur ji je bilo darovanih. Tako imenovan koncept senčne 

plače v obliki zmanjšane dohodnine za darovane prostovoljske ure bi spodbudil masrikaterega 

državljana, da nekaj ur svojega prostega časa namenil prostovoljskim prizadevanjem v tretjem 

sektorju. »Zagotavljanje davčnih olajšav osebam, ki svoj prosti čas darujejo v prostovoljska 

prizadevanja, bi privedlo do razreševanja problemov na širokem področju družbenih vprašanj, 

ki jih je treba reševati. Na eni strani bi prišlo do zmanjšanja obdavčljivih prihodkov, kar bi 

verjetno kompenzirale zmanjšane potrebe po dragih državnih (vladnih) programih za 

pokrivanje potreb in storitev, ki jih najboljše zapolnjujejo prostovoljska prizadevanja v tretjem 

sektorju« (Rifkin, 2007, str. 386). Z uvedbo davčnih olajšav na prostovoljce se država izogne 

stroškov dragih uradnikov, ki so zadolženi za upravljanje programov v lokalnih skupnostih. 

Avtor je tudi mnenja, da se lahko izboljšanje življenjskih razmer in kakovosti življenja vrne v 

ekonomijo v obliki večjih zaposlitvenih možnosti ter povečane kupne moči. Ampak senčne 

plače bi podprle vse tiste, ki so zaposleni za skrajšan delovni teden. Vlada bi morala razmisliti 

tudi o uvedbi socialnih plač, ki bi bile alternativa socialni podpori in nadomestilo za vse tiste, 

ki so nezaposleni in ki sicer prejemajo državno socialno podporo. Zagotavljanje socialne plače 

kot alternative socialni podpori bi nezaposlenim v državi predstavljala povračilo za njihovo 

delo v neprofitnem tretjem sektorju. Takšna uvedba bi pomagala prejemnikom teh plač in hkrati 

skupnostim, v katerih bi koristno uporabljali njihovo delovno silo.  Socialno plačo bi kot plačilo 

za opravljeno delo prejeli vsi tisti, ki bi svoj čas namenjali prostovoljnim dejavnostim v 

različnih oranizacijah tretjega sektorja. Na tak način bi lahko ponovno vzpostavili skupnosti, 

sklepali nove vezi, obnovili medsebojno zaupanje in občutek za skupno dobro prebivalcev 

skupnosti. Avtor navaja trditev, »če bi socialno plačo namenili miljonom državljanom v stiski 

in bi zagotovili sredstva sosedskim organizacijam, da rekrutirajo, izšolajo in zaposlijo ljudi v 

odločilnih nalogah pri vzpostavljanju skupnosti, ki podpirajo te širše družbene cilje, bi 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                 Lucija Peršin; diplomsko delo 

 

31 
 

pomagali ustvariti okvir za resnične spremembe« (Rifkin, 2007, str. 388). Tudi negotova 

dohodnina je eden izmed  načinov spodbujanja številnih nezaposlenih k povečanemu 

vključevanju v organizacije tretjega sektorja. Z vpeljavo negativne dohodnine bi vlada vsakemu 

prebivalcu zagotovila mesečni minimalni prihodek, ob tem pa bi vpeljala sistem iniciativ, s 

katerimi bi prejemnike spodbudila, da vladno podporo dopolnijo z lastnim delom. Čim večje 

osebne dohodke bi si posameznik ustvaril, tem manjša bi bila vladna podpora v obliki negativne 

dohodnine (prim. Rifkin, 2007).  

Skratka, obstaja veliko načinov, s skaterimi bi nezaposlene, podzaposlene in zaposlene s 

skrajšanim delovnim tednom zaposlili v organizacijah tretjega sektorja. S tem bi lahko razrešili 

predrage in kompleksne državne pograme socialne pomoči ter ljudem pokazali, da imata 

njihovo delo in čas veliko vrednost pri oblikovanju novih medsebojnih  navezav in obnavljanju 

lokalne skupnosti. S povečanim aktivnim vključevanjem v delo organizacij tretjega sektorja bi 

v družbi omilili probleme trajne in strukturne brezposelnosti, saj bi ljudje svoje spretnosti, 

talente in veščine lahko uporabili v projektih za skupno dobro in se otresli občutka ničvrednosti 

in drugih psiholoških tegob. Zavedati se moramo, da ob vpeljevanju modernih strojev in 

robotov javni in zasebni sektor nista zmožna producirati toliko delovnih mest, kot bi jih 

potrebovali, zato je nujno, da uvidimo potencial dela v tretjem sektorju.  

9. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI  
 

Želim predstaviti, da se morajo vodstvo šole in drugi akterji, ustanove in drugi, s katerimi šola 

sodeluje, med seboj dobro povezati in biti sposobni dobrega sodelovanja, da bi lahko v enem 

šolskem letu uresničili zakonsko predpisane cilje in hkrati rešili probleme. To bi bilo veliko 

lažje, če bi šole organizirali na način Community centrov ali tako, da bi šole postale središče 

skupnosti, v kateri so locirane. V šolski okolici so lahko ustanove in strokovnjaki, ki jih ne 

pričakujemo. Lahko so ljudje, ki imajo veliko znanja in so kompetentni za opravljanje in 

izvajanje šolskih obveznosti (predstaviti del zgodovine ali kulturne dediščine Slovenije) ali pa 

posedujejo zanimive predmete slovenske kulturne dediščine. Ob povezovanju šole z bližnjo 

lokalno skupnostjo, ki vključuje različne ustanove, zavode, centre in organizirane skupine 

posameznikov, s pomočjo katerih bi šole uresničile vzgojno-izobraževalne cilje zakonodaje in 

hkrati učencem, staršem in zaposlenim ter članom lokalne skupnosti omogočale prostor, kamor 

se lahko zatečejo in z veseljem opravljajo svoje dejavnosti in aktivnosti. S povezovanjem z 

lokalno skupnostjo bi šole zagotovile veliko izkustvenega in sodelovalnega učenja ter učenja 

po modelu. To lahko uvrstimo med najbolj zaželene oblike učenja, kar pa ne zahteva velike 
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organizacijske spretnosti. Pomembno je le, da imajo akterji isti cilj in interes. S povezovanjem 

šole z lokalno skupnostjo bi rešili tudi stereotipna in zmotna prepričanja, da šola ne naredi 

vsega, da bi zagotovila maksimalni izkoristek svojega kadra in ustrezno pripravila otroke in 

mladino na nadaljnje izobraževanje, saj bi ob tesnejšem stiku šole, staršev in članov lokalne 

skupnosti podobne nesporazume rešili hitreje.  

Podobno velja za izobraževanje v visokem šolstvu. Zdi se, da so fakultete v Sloveniji bolje 

povezane z lokalno skupnostjo, v kateri so locirane, kot pa osnovne šole, saj svoja vrata odpirajo 

tudi drugim društvom, šolam, ustanovam in različnim organiziranim skupinam v skupnosti ter 

tudi organiziranim skupinam tujcev. Fakultete svoje prostore v času zunaj študijskih obveznosti 

oddajajo različnim interesentom. Tudi med seboj so bolj povezane in aktivno sodelujejo pri 

različnih projektih oziroma si med seboj izmenjujejo strokovne usluge in storitve. Tak primer 

sodelovanja sta Pedagoška in Ekonomska fakulteta v Ljubljani – slednja skrbi za posodobitev 

spletne strani ter spletne učilnice Pedagoške fakultete. Ne nazadnje so fakultete med seboj 

mednarodno povezane in si tako izmenjujejo izkušnje, strokovni kader, študente in podobno. 

Opis velja za Pedagoško fakulteto v Ljubljani, saj se že z njihove spletne strani lahko razbere, 

da se aktivno vključuje v različne projekte na državni in mednarodni ravni, da spretno 

vključujejo tuje študente in predavatelje, v prostorih fakultete organizirajo seminarje s 

priznanimi tujimi raziskovalci različnih področji in podobno (prim. Pedagoška fakulteta v 

Ljubljani, b.d.). Tudi študentke in študentje fakultet so (smo) bolj odprti za sodelovanje in 

vključevanje različnih skupin med seboj in v delovanje fakultete. Nedenarne izmenjave in 

solidarnost ter dobrodelnost so pogostejše med študenti kot pa med učenci in dijaki. Zato se 

porodi vprašanje, zakaj se osnovne šole bolj ne vključujejo v lokalno skupnost, saj imamo na 

primeru fakultet primer dobre prakse. Upam, da bom z oblikovanjem diplomskega dela 

motivirala vsaj eno osnovno šolo, ki bi bila pripravljena v praksi preizkusiti opisane primere in 

ideje. Zavedam pa se, da so moje ideje in predlogi premalo strukturirani in dodelani, da bi bili 

primerni za praktično izvedbo. Potrebna bi bila diskusija učiteljev in vodstva šole, ki bi ideje in 

predloge oblikovali v strateški načrt izvedbe v praksi.  

10.  BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 
 

Gre za dokument, ki skoraj v celoti in celostno »obravnava posamezna področja sistema vzgoje 

in izobraževanja, z izjemo uvodnega besedila, ki vključuje splošna vprašanja in je sestavljeno 

iz treh delov: štirih temeljnih splošnih načel z obrazložitvami, skupnih ciljev vzgoje in 
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izobraževanja ter izzivov in strateških usmeritev, ki analitično interpretirajo izpostavljene 

splošne problematike vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ter predlagajo temeljne strateške 

usmeritve« (Krek in Metljak, 2011, str. 7). 

Dokument govori tudi o karierni orientaciji, ki naj bi potekala že od vrtca naprej. Pri definiciji 

kariere in razlagi potrebe po kariernem svetovanju oblikovalci bele knjige niso izpustili vzroka, 

ki je to potrebo proizvedel. Razlog za potrebo po kariernem svetovanju so »spremembe, ki so 

posledica tehnološkega razvoja in globalizacijskih procesov, povezanih s preživetjem na 

mednarodnem trgu, zadeva pa tudi področje zaposlitve in poklicnega dela ter s tem povezano 

pojmovanje poklicne kariere« (Krek in Metljak, 2014, str. 45). Tudi definicija kariere se je 

spremenila in se danes glasi: »vseživljenjski napredek posameznika v učenju in delu in se nanjo 

gleda kot na pojav, ki se dograjuje s pomočjo ustreznih izbir, ki jih je posameznik opravil skozi 

življenje« (prim. prav tam). Že na tem mestu lahko opazim povezavo z idejo »Community« 

centrov, ki sem jih opisala v naslednjem poglavju. Izpostavila sem Peace Community Center 

(b.d.), ki si je za glavni cilj postavil omogočanje ustrezne izobrazbe vsem vedoželjnim otrokom 

in mladostnikom. Community center je organiziran kot podporni sistem rednemu 

izobraževalnemu sistemu v ameriških državah. Njegov program vključuje med drugim tudi 

karierno svetovanje na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja in ustrezno ozaveščanje o 

posameznih poklicih in potrebah trga dela. To svetovanje pa ne poteka izključno na trenutnih 

potrebah trga dela, ampak na predvidevanjih in pričakovanjih za prihodnost. Na tak način so 

mladi seznanjeni z realnimi možnostmi in strokovnimi kompetencami, ki jih potrebujejo za 

vstop v poklicno življenje.  

Karierno svetovanje poteka tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v sklopu projekta Karierni 

center PEF. Ta center omogoča individualno svetovanje ob predhodnem dogovoru za sestanek, 

ki poteka v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani. Poleg individualnega sestanka in posveta 

ponujajo še delavnice, obiske v organizacijah in predstavitve organizacij članicam Univerze v 

Ljubljani, različne dogodke (okrogle mize, konference, posvete, ipd.), sodelujejo na sejmih in 

organizirajo hitre zmenke z različnimi partnerji na trgu dela. Na spletni strani Kariernega centra 

PEF so objavljene aktualne novice in obvestila, ki jih lahko prejema vsak, ki se naroči nanje. 

Center ima urejen tudi veljaven Facebook profil (prim. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, b.d.). 

Torej tudi v Sloveniji že obstajajo projekti, ki sledijo veljavni in posodobljeni vzgojno-

izobraževalni zakonodaji in delujejo po zgledu ameriških »Community« centrov. Podobnost 

ciljev, problemov in rešitev le-teh v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

in »Community« centrov v ameriškem okolju pa je možno opaziti na večih mestih.  
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11.  COMMUNITY CENTER 
 

Američani so številne lokalne skupnosti, in pripadajoče šole organizirali kot središča skupnosti. 

Definicije in vloge centrov so različne in odvisne od posameznega vira. Viri, ki sem jih izbrala, 

navajajo, da so »Community« centri  javni prostori, kjer se ljudje iz lokalne skupnosti zbirajo z 

namenom druženja, skupinskih aktivnosti, socialne podpore, izmenjave javnih informacij in iz 

drugih razlogov. Centri so lahko javnega značaja, zato se lahko vanj vključijo vsi člani lokalne 

skupnosti, lahko pa so namenjeni specialni skupini ljudi lokalne skupnosti. Primeri 

»Community« centrov za specifične skupine ljudi lokalne skupnosti so »Community« center za 

kristjane, islam, jude, za mladino in tako naprej (prim. Community Center, 2016). 

Centri prinašajo zelo pozitivne lastnosti in opravljajo številne funkcije v lokalni skupnosti, v 

kateri so organizirani: 

 so prostor, kot so na primer zgradbe lokalnih klubov, prostori vzgojno-izobraževalnih 

ustanov, športne dvorane, zgradbe in prostori župnišč in podobno; 

 v teh prostorih lahko člani lokalne skupnosti organizirajo praznovanje ob različnih 

priložnostih in tradicijah; v teh centrih potekajo javna srečanja državljanov ob reševanju 

raznovrstnih problemov; navezujejo se socialni stiki; organizirajo se nepolitične 

aktivnosti in dejavnosti; politični in drugi vodje spoznajo državljane; politične in druge 

stranke ter vodje pridobijo mnenja državljanov in podporo; 

 omogočajo ugoden najem večjega prostora za potrebe članov lokalne skupnosti (na 

primer najem dvorane za poročno slavje); 

 so prostor, kjer podajajo in negujejo zgodovino lokalne skupnosti; 

 predstavljajo prostor, ki vključuje lokalne klube in prostovoljne aktivnosti (prim. 

Community Center, 2016). 

Središča skupnosti so organizacije, ki nudijo veliko različnih dejavnosti, podpore in pomoči 

svojim članom. Centri se lahko med seboj razlikujejo po velikosti, številu dejavnosti in vrsti 

pomoči ter tudi po načinu organizacije in lastništva. Po svetu ali celo znotraj ene države 

obstajajo štirje načini, po katerih so centri organizirani in jim določimo lastništvo (prim. prav 

tam).  

Poznamo centre, ki so lastnina lokalne skupnosti. Center je neposredno last lokalne skupnosti, 

ki tudi organizira njegovo delovanje. Vodstvo centra in politično vodstvo lokalne skupnosti 

nista enaka. Politično vodstvo je obveščeno o organizaciji centra in občasno opravlja vlogo 
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investitorja pri sami organizaciji in nastanku novega »Community« centra. Druga skupina so 

centri, ki so lastnina vlade države oziroma lokalne skupnosti, v kateri je center lociran. Center 

je javna vladna ustanova, ki se v večini primerov uporablja za nevladne aktivnosti. Nekatere od 

centrov uvrščamo med sponzorirane oblike centrov. Ekonomsko dobro situirani državljani ali 

komercialne korporacije imajo v lasti prostore, ki jih v različne namene podarijo v uporabo 

članom lokalne skupnosti. Četrta oblika centrov so komercialni centri. Community center 

lokalne skupnosti je v celoti komercialna entiteta, ki poskuša profitirati z oddajanjem svojih 

ustanov različnim skupinam interesentov in uporabnikov. Skupno vsem oblikam centrov je, da 

najemajo ustanove in prostore, ki so prosti, v korist celotne lokalne skupnosti (prim. 

Community Center, 2016).  

Community centri se lahko razlikujejo tudi glede na naravo in zgodovino lokalne skupnosti. 

Nekatere zgradbe so načrtno zgradili, da bi funkcionirale kot »Community« centri. Podatki 

kažejo, da takšna dejavnost sega v leto 1880. Nekatere upravne zgradbe so sekundarno namenili 

lokalni uporabi, saj jih uprava ni več potrebovala. Tudi komercialne zgradbe, ki so izgubile svoj 

namen, so podarili ali prodali lokalni skupnosti. Le-ta lahko uporablja tudi zgradbe, ki imajo 

drugačno primarno vlogo. To so zgradbe šol, cerkva in različne dvorane. Lokalna skupnost 

lahko te zgradbe in prostore uporablja, kadar v njih ne poteka primarna funkcija (prim. 

Community Center, 2016). 

11.1  ŠOLE KOT SREDIŠČA LOKALNE SKUPNOSTI 
 

Zanimiv podatek je, da so se zgodnje oblike Community centrov v ZDA začele v šolah, ki so 

omogočale dostop do svojih prostorov skupinam ljudi lokalne skupnosti, v kateri je bila šola 

locirana. Šola je svoje prostore namenila uporabi članom lokalne skupnosti v času izven pouka. 

Primer sega v leto 1907. V Rochestru, (New York) se je Edward J. Ward pridružil Extension 

Department na Univerzi Wisconsin-Madison, kjer je organiziral Wisconsin Bureau of Civic and 

Social Development. Že leta 1911 so v ZDA organizirali vsedržavno konferenco na temo šole 

kot središča skupnosti. Ideja je bila kljub nekaterim kritikam uspešna. S tem je bil leta 1916 z 

ustanovitvijo National Community Center Association termin »Community Center«, večinoma 

uporabljen le v ZDA. Do leta 1930 pa je po ZDA delovalo več kot 500 centrov, ki so šteli več 

kot štiri milijone rednih članov (prim. Community Center, 2016).  

Tudi v Veliki Britaniji ima večina mest in vasi svoj Community Center, katerim šole v času 

zunaj pouka nudijo svoj sklop ali jedilnico za potrebe dejavnosti lokalne skupnosti (prim. 

Community Center, 2016 ).  
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11.2  PARKI KOT SREDIŠČA SKUPNOSTI 
 

Ena izmed pionirk Community centrov je bila Mary Parker Follett, ki je menila, da igrajo centri 

pomembno vlogo v konceptu razvoja lokalne skupnosti in demokracije. Tvorili naj bi jih 

posamezniki, ki so se organizirali v soseske, ki skupaj kot skupina zastopajo človekove pravice, 

potrebe in aspiracije. Tudi parki so del soseske, zato so lahko centri lokalne skupnosti. So javni 

prostor, ki je dostopen vsem članom lokalne skupnosti. V njih se ljudje zbirajo, organizirajo v 

skupine, družijo, si izmenjujejo izkušnje in mnenja. Parki nudijo prostor za izvajanje različnih 

aktivnosti ter skupinskih ali individualnih dejavnosti in so zato pomemben dejavnik »središč 

skupnosti« (prim. Community Center, 2016).  

Najstarejši Community center v Veliki Britaniji je zato najverjetneje center, organiziran leta 

1901 v Thringstonu (Leicestershire). Organiziral ga je Charles Booth. Leta 1911 so ga razširili 

in njegovo vodstvo je prevzel okrajni svet Leicestershire. Leta 1950 je center še vedno 

omogočal izobraževalne, socialne in rekreativne vire in bil hkrati inspiracija za številne 

podobne centre (prim. Community Center, 2016).  

11.3  HULL HOUSE 

 

Slika 1: Hull House v zgodnjem 20. stoletju 

Vir: Wikipedia, Hull House 

 

Hull House je bila prva socialna nastanitvena hiša, namenjena številnim evropskim imigrantom. 

Leta 1889 sta jo soustanovili Jane Addams in Ellen Gates Starr. Stavba je locirana v Združenih 

državah Amerike, v Near West Side v Chicagu (Illinois). Namestitvena hiša pa je kmlau prerasla 

v pravo središče skupnosti, ki je vključevala kulturno izjemno pestro sosesko zahodnega 

Chicaga.  

V 90-ih letih 19. stoletja (1890. leta) je bil Hull House lociran v središču gosto naseljene 

soseske. Lokalno skupnost so tvorili italijanski, irski, nemški, grški, ruski in poljski imigranti 

judovske veroizpovedi. V začetku 20. stoletja so se soseski pridružili še Afroameričani in 
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Mehičani. Jane Addmas, soustanoviteljica Ellen Gates Starr in drugi prostovoljci so znotraj 

lokalne skupnosti Hull House organizirali vrtec in dnevno varstvo otrok v podporo zaposlenim 

materam, pisarno za zaposlovanje, umetnostno galerijo, knjižnice, otroško igrišče, kopališče, 

telovadnico, tečaje angleščine in državljanske vzgoje, dramske tečaje, glasbeno šolo in tečaj 

slikanja (prim. Jane Addams Hull-House Museum, 2016 in Hull House, 2016.). Leta 1911 je 

središče skupnosti Hull House vključevalo že 13 zgradb in pester nabor klubov ter organiziranih 

skupin, kot so Labor Museum (muzej dela), Jane Club (klub za zaposene samske ženske), 

prostore za druženje sindikatov in številne kulturne prireditve. Ustanoviteljicama in 

prostovoljcem je uspelo preko središča skupnosti Hull House organizirati in voditi močna 

reformna gibanja. Skozi ta gibanja so podpirali in vodili naslendnje projekte: Immigrants' 

Protective League (projekt v podoporo imigrantom), The Juvenile Protective Association 

(projekt proti zlorabi otrok), prvo sodišče za mladoletne prestopnike in Juvenile Psychopathic 

Clinic (klinika za mlaodetne osebe z duševnimi motnjami) (prim. Jane Addams Hull-House 

Museum, 2016).  

Torej Hull House ni bila le soseska, skupek bivanjskih hiš in stanovanj, ampak pravo središče 

skupnosti, kjer so se srečevali, družili in sobivali ljudje najrazličnejših kultur. Addams in Gates 

Starr sta želeli z odprtjem Hull Housa omogočiti dostop do umetnosti in literarne izobrazbe 

vsem socialno izključenim prebivalcem bližnje lokalne skupnosti. Toda ta cilj sta kmalu 

prekoračili. Hull House se je razvil v pravo lokalno skupnost, kjer so prostovoljci in 

ustanoviteljici organizirali različne dejavnosti in projekte (npr. tečaje šivanja, kuhanja in tečaje 

angleškega jezika), s katerimi naj bi se imigranti lažje integrirali v ameriško kulturo. Prebivalci 

središča skupnosti so bili ženske in moški, ki so se za prebivanje v njem odločili prostovoljno. 

Za bivanje v prostorih Hull Housa so plačevali najemnino in se aktivno udeleževali zgoraj 

naštetih dejavnosti, aktivnosti in programov. Hull House je postal kulturno središče z glasbo, 

gledališčem in umetnostjo na zahodni strani Chicaga. Še več, postal je prostor, kjer so lahko 

imigranti našli prijateljstvo, podporo in pomoč, ki so jo potrebovali za preževetje v tujem ter 

modernem mestu (prim. Jane Addams Hull-House Museum, 2016).  

Jane Addams je stanovala, vodila in aktivno sodelovala pri realizaciji različnih projektov v Hull 

Housu vse do svoje smrti leta 1935. Hull House je tudi po njeni smrti še nadaljeval s svojo 

funkcijo središča skupnosti, dokler ga niso v 60. letih prejšnjega stoletja razselili zaradi gradnje 

univerze v Ilinisu. Do leta 2012 so bile socialne aktivnosti in programi razdrobljeno vodeni na 

večih lokacijah po mestu pod vodstvom združenja The Jane Addams Hull House Association 

(prim. Hull House, 2016). 
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Združenje The Jane Addams Hull House Association je bilo največja neprofitna organizacija v 

Chicagu, ki se je ukvarjala s socialno blaginjo prebivalcev Hull Housa in bližnjih lokalnih 

skupnosti. Naloga združenja je bila izboljšati socialne pogoje nepriviligiranih ljudi in skupnosti 

z nudenjem različnih kreativnih in inovativnih programov ter z argumentiranjem reform 

sorodne javne politike. Danes Jane Addam Hull-House Museum (Jane Addams Hull House 

muzej) oziroma en del prvotne zgradbe Hull Housa pripada Kolidžu za arhitekturo in umetnost 

Univerze v Ilinoisu v Chicagu ter služi kot memorial Addamsovi in vsem prostovoljcem, ki so 

se borili za socialne reforme, in je odprt za javnost (prim. prav tam).  

Pred petimi leti, natančneje 19. januarja leta 2012, je bilo razglašeno, da bo The Jane Addams 

Hull House Association pomladi istega leta zaprlo Hull House zaradi finančnih težav. V petek, 

27. januarja leta 2012, so The Jane Addams Hull House Association in posledično Hull House 

nepričakovano zaprli, ker je to združenje zaposlenim dolgovalo več kot 27.000 $ (približno 

25.397,42 €) (prim. Hull House, 2016).  

Jane je svoje otroštvo preživela z igranjem na prostem, s prebiranjem knjig in obiskovanjem 

nedeljske šole. Pri štirih letih je zbolela za tuberkulozo na hrbtenici, zardi česar je imela 

zakrivljeno hrbtenico in dosmrtne zdravstvene težave. V najstniških letih je imela zelo 

ambiciozne želje, saj je želela postati zdravnica, da bi lahko pomagala vsem revnim, 

nepriviligiranim in socialno izključenim ljudem, ki si ne morejo privoščiti dragega zdravljenja. 

Toda oče jo je prepričal, da opravi višjo izobrazbo bližje domu in tako je zelo uspešno končala 

žensko šolo Rockford Female Seminary v Rokfordu (illinois). Po nenadni očetovi smrti so se 

Jane, njena sestra Alice, Alicin mož Harry in njihova mačeha preselili v Filadelfijo. Tu so Jane, 

Alice in Harry obiskovali Fakulteto za medicino. Jane se je po prvem semestru študija 

poslabšalo zdravsteno stanje. Operativni poseg na hrbtenici je opravil Harry in Jane svetoval, 

naj raje potuje, namesto da bi nadaljevala s študijem. V avgustu leta 1883 se je Jane skupaj z 

mačeho odpravila na dvoletno potovanje po Evropi. Med potovanjem je ugotovila, da lahko 

ljudem pomaga tudi, če ni zdravnica. Po vrnitvi domov leta 1887 je živela skupaj s svojo 

mačeho v Cedervillu. Še vedno je želela pomagati drugim ljudem in zato zapadla v depresijo. 

Svoje probleme in želje je opisovala v dolgih pismih svoji prijateljici Ellen Gates Starr (prim. 

Jane Addams, 2016).  

S prebiranjem knjig različnih avtorjev (Tolstoj, Giuseppe Mazzini, John Stuart Mill in drugi) je 

Jane črpala ideje o tem, kako bi lahko pomagala drugim ljudem. Odločila se je, da skupaj s 

prijateljico Ellen Gates Starr obišče prvo nastanitveno hišo v Londonu za moške, tako 
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imenovani Toynbee Hall. Že med obiskom je dobila idejo, da želi nekaj podobnega ustanoviti 

tudi sama, a s to  razliko, da v življenje te socialne entitete ne želi vključevati vere, ampak 

ustanoviti posvetno nastanitveno hišo za vse imigrante in socialno izključene ljudi v bližnji 

okolici Chicaga. Idejo je predstavila prijateljici Ellen Gates Starr, ki jo je podprla. Leta 1889 

sta soustanovili prvo nastanitveno hišo v ZDA in jo poimenovali Hull House. V ta namen sta z 

lastnim financiranjem in s pomočjo donacij obnovili star dvorec, ki ga je zgradil Charles Hull 

leta 1856. Nastanitvena hiša je nosila ime predhodnega lastnika (prim. prav tam).  

Jane Addams je bila torej ameriška pionirka nastanitve imigrantov, aktivistka in reformatorka. 

Bila je aktivna socialna delavka, filozofinja, sociologinja, avtorica in voditeljica v boju za 

žensko volilno pravico ter svetovni mir. Skupaj z dolgoletno prijateljico Ellen Gates Starr sta 

ustanovili prvo namestitveno hišo v Chicagu z imenom Hull House. Jane Addams je pomagala 

vodstvu Amerike (Theodore Roosevelt in Woodrow Wilson), da se je osredotočalo na aktualne 

probleme v državi, kot so potrebe otrok, zdravje ljudi bližnjih lokalnih skupnosti in mir. Bila je 

prva Američanka, ki je leta 1931 prejela Nobelovo nagrado za svetovni mir. Velja tudi za 

ustanoviteljico socialnega dela v Združenih državah Amerike (prim. Jane Addams, 2016).  

 

Slika 2: Jane Addams leta 1915 

Vir: Wikipedia, Jane Addams 

 

 

Glede na zgoraj predstavljeno zgodovino ustanovitve Hull Housa lahko zključimo, da je Hull 

House v resnici opravljal vlogo središča skupnosti. Ustanoviteljici in prostovoljci so bili 

pozorni na potrebe ter težave ljudi v okolici Hull Housa, ki so izvirali iz različnih kultur. Z 

njihovo nesebično pomočjo in s požrtvovalnim delom za ustanovitev Community centra za 

pomoč etničnim manjšinam so olajšali življenje mnogim mladim, družinam in posameznikom, 

ki so se odločili za bivanje v Community centru Hull House. V nadaljevanju diplomskega dela 
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bom natančneje predstavila še naslednje »Community« centre oziroma središča skupnosti, ki 

jih bom sprva samo kratko opisala.  

Univerza Wisconsin-Madison in Community Center: Gre za študentsko naselje Univerze 

Wisconsin-Madison, ki je organizirano kot središče skupnosti. Na tak način sta se univerza in 

njeno naselje močno povezala z lokalno skupnostjo, kar ponuja veliko ugodnosti vsem 

prebivalcem univerzitetnega naselja (študentom) in članom ožje lokalne skupnosti. 

Community center za starejše občane Oakland Country in istoimenska spletna stran: Američani 

so zaradi hitrega staranja prebivalstva ustanovili spletno stran Oakland Country, ki temelji na 

uporabnikom prijaznem načinu uporabe. Ustanovitelji spletne strani želijo, da so starostniki 

čimbolj samostojni ter da imajo neomejen in prost dostop do pomembnih informacij in 

podatkov. Omenjena spletna stran jim to tudi omogoča. Na njej je veliko koristnih in aktualnih 

informacij različnih tematik (zdravje in zdravila, akomodacija, pravni poduk, lokalne storitve 

in ugodnosti in podobno). Na spletni strani Oakland Country se lahko vsi starostniki oziroma 

interesenti prostovoljno vključijo v nekatere projekte, ki so prilagojeni potrebam, spretnostim 

in sposobnostim starejših občanov. Projekti temeljijo na širjenju socialnih mrež in negovanju 

obstoječih.  

Royal Oak naselje za starostnike: Naselje Royal Oak ponuja svojim starejšim občanom dve 

stedišči skupnosti, ki se razlikujeta glede na starostno skupino svojih članov. Prvo vključuje 

osebe, starejše od 50 let, in sledi cilju vseživljenjskega izobraževanja. Drugo središče skupnosti 

ponuja programe, ki vzpodbujajo samostojnost in nudijo boljšo kvaliteto življenja, vključuje pa 

osebe, starejše od 60 let, in invalide.  

Peace Community Center: To središče skupnosti vključuje otroke in mladostnike. Ponuja 

različne izobraževalne programe, ki so podpora vzgojno-izobraževalnim programom specialnih 

ustanov, zavodov in šol. Peace Community Center je ustanovilo naselje Hilltop, saj  želi vsem 

otrokom v ameriškem okolju omogočiti izobrazbo od predšolske do vključno akademske 

stopnje vzgoje in izobraževanja. V ta namen organizirajo različne projekte, delavnice in 

programe, v katerih lahko otroci in mladostniki v času izven rednega pouka, sodelujejo 

prostovoljno.  

11.4  UNIVERZA WISCONSIN-MADISON IN COMMUNITY CENTER 
 

Univerza v Wisconsin-Madison je svoje delovanje organizirala kot »Community Center«. 

Univerzitetno naselje se je močno povezalo z lokalno skupnostjo, ki prebivalcem 
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univerzitetnega območja omogoča pestro paleto aktivnosti in programov. Univerza ponuja 

vsem prebivalcem univerzitetnega območja možnost najema apartmajev, večjih dvoran in 

kuhinje, ki jih lahko uporabljajo za izvajanje različnih aktivnosti in dejavnosti.  

Ponosni so, da je njihov »Community« center središče izvajanja socialnih programov in 

prireditev, saj združuje lokalno skupnost. Univerzitetno središče skupnosti članom lokalne 

skupnosti nudi: 

 veliko telovadnico, 

 kuhinjo, 

 tri prostore za organizacijo sestankov ali pouka, 

 prostor za študij/učenje, 

 prostore za potrebe univerzitetnega kadra, 

 organizirano varstvo otrok in otroške izobraževalne programe, 

 računalniške učilnice, ki so dostopne tudi ljudem izven univerzitetnega naselja (prim. 

University of Wisconsin-Madison, b.d.). 

Univerza prebivalcem ponuja še dodatne storitve: 

 informacije o najemu univerzitetnih prostorov, 

 pomoč in svetovanje prebivalcem univerzitetnega območja, vključno s pomočjo 

namestitvenega upravitelja, 

 tečaje angleškega jezika, 

 socialne in izobraževalne prireditve za stanovalce univerze, 

 športne aktivnosti za stanovalce univerze (košarka, badminton, odbojka, joga, borilne 

veščine, pohodi in podobno), 

 napotke in pomoč glede pravil vedenja v univerzitetnem naselju, informacije glede 

dobrin skupnosti, 

 vedno dostopno pisarno policijske postaje univerzitetne lokalne skupnosti, 

 pisarno vrtca in družinsko središče, 

 publikacijo s shemo in opisom univerzitetnega naselja, 

 tečaje igranja klavirja, 

 zabojnik za oddajo ali prevzem rabljenih oblačil, 

 program aktivnosti med prostim časom (prim. University of Wisconsin-Madison, b.d.). 
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Univerzitetni »Community« center redno ponuja nove aktivnosti glede na interese prebivalcev 

in razpoložljivosti s prostori. Prebivalci lahko sami organizirajo svoje interesne in druge 

skupine ter aktivnosti. Univerza spodbuja razvijanje spretnosti in veščin svojih stanovalcev in 

jim omogoča, da svoje talente delijo z lokalno skupnostjo (prim. prav tam).  

Najem univerzitetnih prostorov pa je omejen za potrebe prebivalcev univerzitetnega naselja. 

Le-ti lahko najamejo kuhinjo in različne prostore univerzitetnega območja. Prostore je mogoče 

najeti v večernih urah ter ob koncu delovnega tedna (sobota, nedelja). Cena najema je odvisna 

od velikosti in vrste prostora, števila ljudi in trajanja najema. Prebivalci univerzitetnega naselja 

se ponavadi aktivno vključujejo v sooblikovanje aktivnosti in storitev v lokalni skupnosti, zato 

se skupščina univerzitetnega naselja in njeni odbori ukvarjajo s prebivalci in potrebami lokalne 

skupnosti. Člani univerzitetnega središča skupnosti skupaj rešujejo probleme, ki se pojavijo v 

univerzitetnem naselju, sooblikujejo smernice delovanja skupnosti in sodelujejo pri načrtovanju 

in izboljšavi storitev in programov, ki jih ponuja univerzitetno naselje (prim. University of 

Wisconsin-Madison, b.d.).  

11.5   COMMUNITY CENTER ZA STAREJŠE OBČANE 
 

Američani so s pomočjo statističnih analiz ugotovili, da se bo do leta 2030 število starejših 

Američanov podvojilo, kar pomeni, da bo eden izmed petih ljudi sodil v skupino starostnikov. 

Z besedo starostniki označujemo ljudi, ki so starejši od 65 let; enako velja tudi za Slovenijo. 

Ameriški raziskovalci so ugotovili, da se veča število starejših odraslih,; to so ljudje, starejši od 

50 in mlajši od 65 let, zato imajo drugačne izkušnje, predvsem pa drugačna pričakovanja in 

preference glede staranja kot pa njihovi starši in stari starši. Večina ameriških prebivalcev zato 

želi dobiti na spletu zanesljive podatke o potekih staranja. V ta namen je ameriška vlada 

ustanovila »Oakland County«. Gre za spletno stran, ki deluje kot vodnik za starostnike, ki iščejo 

informacije o zdravem staranju. Ta stran ponuja veliko informacij glede prebivališč, zdravja in 

zdravil, pravnih problemov ter lokalnih storitev. Na spletni strani lahko uporabniki, z izjemo 

zgoraj naštetih informacij, najdejo vse osnovne informacije o Oaklandu (kaj je Oakland, kako 

posluje, kakšnim ciljem sledijo in podobno). Za bolj specifične informacije glede zdravstvene 

oskrbe v Oaklandu za odrasle, informacije glede vladnih, državnih in lokalnih programov in 

storitev, ki se navezujejo na specifična področja potreb starostnikov in njihovih družin, ter 

informacije o boljšem bivanju v lokalni skupnosti, pa spletna stran ponuja posebne spletne 

publikacije, ki o omenjenih tematikah ponujajo obširne informacije in razlage. Spletna stran 

vsebuje tudi informacije in podatke o aktualnih problemih v državi in po svetter informacije o 
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zdravstvu. Vsi uporabniki spletne strani imajo nemoten dostop do vseh kontaktnih podatkov 

organizatorjev, vodij Oaklanda in partnerskih ustanov (prim. Oakland County, Michigan, b.d.).  

Na spletni strani Oaklanda imajo starostniki različne programe, v katere se lahko vključijo 

prostovoljno. Vsi programi so prilagojeni potrebam, lastnostim in sposobnostim (mentalnim in 

fizičnim) starostnikov. Programi so naslednji: 

 »C.A.T.S.«: Program, s katerim želijo starostnike povezati s hišnimi ljubljenčki, kot so 

mačke in psi. S tem programom želijo hkrati zmanjšati število prostoživečih mačk v 

lokalni skupnosti in razbremeniti prenatrpana zavetišča za mačke in pse. Obenem 

poskušajo nekaterim osamljenim starostnikom poiskati ljubečega živalskega 

spremljevalca, ki bi jim krajšal dneve.  

 Program dentalnega zdravja. Program, s katerim znižajo stroške dentalne oskrbe pri 

samoplačniških ordinacijah. 

 Program uporabe mobilnega telefona. S programom želijo izobraziti starostnike, kako 

uporabljati mobilni telefon, predvsem v primeru nesreče.  

 Program glede zlorabe starostnikov. Program, s katerim želijo na različne načine 

pomagati zlorabljenim starostnikom, seznaniti njih in okolico s tem, da je zloraba 

aktualen problem in na kakšen način se lahko žrtev brani svojih napadalcev (prim. 

Oakland County, Michigan, b.d.).  

Spletna stran je podpora in dopolnilo istoimenski lokalni skupnosti. Oaklandski okrajni vodja 

L. Books Patterson je ustanovil Oaklandski okrajni svetovalni svet za starostnike (Oakland 

County Senior Advisory Council), saj je s tem želel zagotoviti, da je oaklandska lokalna 

skupnost kraj z visokim življenjskim standardom in dodatno obogaten s številnimi 

prostovoljnimi aktivnostmi in programi. Svet šteje 25 članov, ki si vsako leto na letnem sestank, 

prizadevajo rastoči populaciji starostnikov ponuditi in omogočati različne programe 

(zdravstvene, rekreacijske, zabavne, izobraževalne itd.). Vse informacije, ki so povezane z 

navedenimi dejavnostmi, pa lahko starostniki in drugi interesenti najdejo na spletni strani 

Oakland (prim. prav tam).  

Vlada Oaklanda se torej zaveda potreb ter želja svojih prebivalcev ter dejstva, da se prebivalstvo 

stara. Za boljše počutje in razumevanje potreb prebivalstva so zato ustanovili ne samo realno 

lokalno skupnost, ki spodbuja in podpira starejše prebivalce, ampak tudi spletno stran, na kateri 

lahko vsi uporabniki dostopajo do želenih informacije brez tuje pomoči. Na tak način je vlada 

lokalne skupnosti omogočila samostojnost starejšim občanom, udeležbo na različnih 
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aktivnostih in programih, ki se dotikajo aktualnih problematik in interesov starejših občanov, 

in podporo na različnih področjih življenja (zdravstvo, pravo, zabava, življenjski slog, aktivno 

staranje in podobno).  

11.6   ROYAL OAK NASELJE ZA STAROSTNIKE 
 

Naselje Royal Oak svojim starejšim občanom ponuja dva »Community« centra, kjer lahko 

odrasli posamezniki, starejši od 50 let, izkoristijo priložnosti za vseživljenjsko izobraževanje, 

fitnes, prehransko izobraževanje in prosti čas. Za prebivalce, ki so starejši od 60 let, in za 

invalide pa lokalna skupnost ponuja programe, ki spodbujajo samostojnost in boljšo kvaliteto 

življenja (prim. Royal Oak, b.d.).  

Naselje ponuja različne programe in dejavnosti, v katere se lahko prebivalci lokalne skupnosti 

vključijo prostovoljno. Starejši občani se lahko vključijo v naslednje programe: 

 »Adjacent Generational Exchange (A.G.E)« oziroma medgeneracijska izmenjava. 

Program je sponzorirala bolnišnica Beaumont in ob podpori prostovoljcev ponuja 

podporo starostnikom naselja Royal Oak pri vsakodnevnih opravilih.  

 »Royal Oak Senior Essential Services (ROSES)« oziroma osnovni program storitev za 

starejše v naselju Royal Oak. Program prebivalcem Royal Oaka, ki so starejši od 62 let, 

nudi veliko različnih podpornih storitev. Osnovna ideja programa je, da lahko 

starostniki najamejo nekoga, ki bi zanje opravil neko delo, ki ga sami ne morejo več 

opravljati. Delavec dobi plačilo za opravljeno delo neposredno. Vsi pogodbeni delavci, 

ki bi želeli sodelovati v tem programu, morajo letno plačati stroške registracije v višini 

5$ (4,48 €). Delo obsega nego na domu (gospodinjska opravila, nega vrta, domača 

opravila), domača popravila (popravila, ki ne zahtevajo licenčnega potrdila, popravilo 

odtokov, osnove tesarstva in električne napeljave) in skrb za osebe (pomoč pri dnevnih 

opravilih – osebna higiena, hranjenje, oblačenje, sprehajanje).  

 »Meal Program« oziroma program prehrane. Lokalna restavracija (Mahany-Meininger 

Center kitchen) od ponedeljka do petka nudi dnevna kosila ob 11.45. Pripravljene 

specialitete obsegajo tako tradicionalne jedi kot tudi nove kombinacije živil, ki 

zagotavljajo visoko hranilno vrednost in bogat okus. Program je privaten, ni 

subvencioniran in ga imenujejo Tim's Kitchen. Vsak obiskovalec kuhinje za kosilo plača 

3$ (2,69 €). Program ponuja tudi možnost dostave hrane na dom za vse osebe, ki so 

gibalno ovirane oziroma ne morejo fizično obiskati restavracije v lokalni skupnosti. 
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Meni hrane za dostavo na dom in jedi v restavraciji se razlikuje. Za dnevno dostavo 

hrane na dom je potrebno predhodno naročilo oz. dogovor.  

S zgoraj naštetimi programi in storitvami se lokalna skupnost Royal Oak zaveda potreb starejših 

občanov in jim z njimi želijo olajšati vsakdanje življenje. Seveda v lokalni skupnosti niso 

izključene osnovne storitve, ki jih lahko koristijo vsi prebivalci. Lokalna skupnost je dala le 

večji poudarek na potrebe starejših, saj želijo starejšim občanom omogočiti zdravo in aktivno 

staranje. 

11.7   PEACE COMMUNITY CENTER 
 

V nadaljevanju bom preskočila iz starostne skupine odraslih in starostnikov na otroke in njihove 

potrebe, želje in značilnosti. Ostala pa bom na ameriškem območju.  

»Community Center« naselja Hilltop, ki želi otrokom v ameriškem okolju pomagati in 

omogočiti izobrazbo (osnovno, srednjo in akademsko), je organiziral osnovnošolski podporni 

program McCarver Scholar, s katerim otrokom od 2. do vključno 5. razreda pomagajo pri 

opravljanju domačih nalog, organizirajo skupinske terenske dneve in izlete ter se učijo vrednot, 

kot sta odgovornost in vztrajnost. Gre za podporni oziroma dopolnilni program v času izven 

rednega pouka, ki poteka vsako leto štiri dni na teden, od septembra do maja. Delo v programu 

poteka individualno ali skupinsko. Program vključuje akademsko izobraževanje (branje, 

pisanje, matematika in naravoslovje). Vsa našteta področja izobraževanja spodbujajo razvoj 

zdrave samopodobe. Otroci se med drugim spopadajo z oblikovanjem karakterja in mindset-a, 

kar jim bo pomagalo pri učenju in vztrajanju ob morebitnem neuspehu. Program Scholar 

učencem ponuja tudi dodatne dejavnosti, kot so športne aktivnosti, ustvarjanje grafitov in 

glasba. Da bi lokalna skupnost spoznala podporni izobraževalni program, pogosto organizirajo 

izlete v različne ustanove (na primer obisk muzejev v lokalni skupnosti). Ta program želijo 

predstaviti bližnji lokalni skupnosti in tako pomagati staršem pri izobraževalnih problemih 

njihovih otrok. S tem željo zbližati ljudi in ustanove v lokalni skupnosti in jih spodbuditi za 

medsebojno povezovanje in sodelovanje. Podporni program McCarver Scholar vse vključene 

otroke pripravi na dejavnosti in naloge nadaljnjega izobraževanja (višja osnovna šola) in 

omogoča učencem oblikovati pozitiven mindset, da bi  se zavedali svojega socialnega in 

emocionalnega razvoja, kar pripomore k oblikovanju dobre samopodobe. Ta del manjka v 

našem vzgojno-izobraževalnem programu. Raziskave pa so pokazale, da je dobra samopodoba, 

pozitiven mindset, zelo pomemben za nadaljnje izobraževanje in kariero. Logično lahko 
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sklepamo, da dobra in realna samopodoba pripomore k boljši učni uspešnosti in ne nazadnje 

tudi k večjemu uspehu v poklicni sferi (prim. Peacecommunitycenter.org, b.d.).  

Po končanem dopolnilnem programu McCarver Scholar, ki poteka v osnovni šoli (Elementary), 

učenci vstopijo v middle school oziroma višjo osnovno šolo, ki vključuje otroke od 6. do 

vključno 8. razreda. Pri tem vstopijo tudi v drug podporni izobraževalni program, in sicer v 

program Hilltop Scholars. Cilj višje osnovne šole je, da se vsak študent lahko pripravi na način 

poučevanja, ki poteka na kolidžu in v srednji šoli. Peace Community Center svojim članom 

ponuja poletno šolo, ki traja pet tednov med poletnimi počitnicami, saj se zavedajo, da obstaja 

možnost, da učenci pozabijo učno snov. Tako imenovana poletna akademija, ki poteka pet 

tednov v prostorih akademije, organizira tri ure pouka, ki vključuje branje, pisanje in 

matematične inštrukcije. Na tak način naj bi učenci nadomestili svoje primanjkljaje na 

posameznem področju učenja. Učenci se med poletno akademijo udeležujejo tudi rekreacijskih 

in obogatitvenih dejavnosti. Akademija organizira tudi tedenske ekskurzije v različne ustanove, 

ki so del lokalne skupnosti (npr. muzeji), ki jo vključuje Peace Community Center. Z opisanimi 

programi in aktivnostmi želi akademija zagotoviti, da imajo učenci zanimive poletne počitnice, 

ki jih preživijo aktivno, vzgojno-izobraževalno in s tem gradijo svojo vključenost v lokalno 

skupnost. Med šolskim letom imajo učenci možnost, da lahko vsak dan po pouku obiščejo 

tutorja, s katerim dokončajo domačo nalogo ali pa se udeležujejo obogatitvenih dejavnosti. 

Enkrat tedensko učenci obiščejo tudi načrtovanja, s katerim jim univerza pomaga zgraditi 

akademske spretnosti in strategije, razviti pozitiven mindset, spoznati kolidž in vaditi kritično 

mišljenje (prim. Peacecommunitycenter.org, b.d.).  

Podporo srednješolskemu izobraževanju nudi program Hilltop Scholars, ki svoje delovanje ne 

organizira več v prostorih šol, temveč v prostorih Peace Community centra. Zgradba je locirana 

v centru lokalne skupnosti in je zato dostopna širšemu okrožju mladih iz različnih srednjih šol 

v Tacomi. Program ponuja strukturirano tutorstvo in individualne inštrukcije v času izven 

rednega pouka, vključuje pa mlade od 9. do vključno 12. razreda. Cilj Hilltop Scholars je 

pomagati vsakemu dijaku maturirati in se pripraviti na izzive štiriletnega kolidža. Po pouku 

organizirajo pomoč pri učenju, ki jo lahko koristijo že od 9. razreda naprej. V tem programu se 

dijaki pripravljajo na življenje po končanem srednješolskem izobraževanju in se pripravijo na 

kolidž in kariero. Program obsega različne seminarje, med katerimi si kandidati pripravijo načrt 

dela za kolidž. Seminarji vključujejo načrtovanje kolidža, pridobitev štipendij in drugih 

podpornih oblik financiranja izobraževanja in navezovanje novih socialnih stikov v novih 

skupnostih. Učenjakom ponujajo tudi akademski trening. V začetku študijskega leta dijake 
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razdelijo v dvojice in jim dodelijo akademskega trenerja, ki jim pomaga razviti akademske cilje, 

strategije, učne veščine, organizacijo dela in management časa. Akademski trenerji redno 

sestankujejo z dvojicami študentov, navezujejo stike z učitelji in starši in s tem omogočajo, da 

študenti realizirajo zastavljene cilje (prim. prav tam).  

Ne nazadnje Peace Community Center svojim dijakom s programom Post Secondary omogoča 

podporo in pomoč v času šolanja na kolidžu in načrtovanje poklicne poti. Gre za podporo in 

pomoč vsem maturantom. Tudi v dobi odraslosti Peace Community Center podpira svoje 

učence in jim pomaga premagati težek prehod med maturiranjem in vstopom v Post Secondary 

(v Sloveniji je to vstop v fakultetno izobraževanje na dodiplomski stopnji). Cilj izobraževalnega 

programa je, da pomagajo mladim realizirati dolgoročne cilje in postati naslednja generacija 

intelektualcev v njihovi lokalni skupnosti (prim. prav tam).  

Peace Community Center je ameriško naselje Hilltop organiziralo zaradi želje po boljši 

možnosti izobrazbe in splošni razgledanosti otrok, mladine in mladih odraslih. Velik poudarek 

je na razvoju pozitivnega mindseta, dobre in realne samopodobe in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami. Na centru si prizadevajo, da bi zanj izvedela in se z njim 

povezala lokalna skupnost, zato se aktivno povezujejo z različnimi ustanovami v obliki 

izobraževalnih ekskurzij na vseh stopnjah izobraževanja. Velik poudarek je tudi na socialnih 

stikih vseh udeležencev podpornih programov z lokalno skupnostjo. Vsi zgoraj opisani 

podporni izobraževalni programi spodbujajo razvoj novih in negovanje obstoječih socialnih 

stikov. Primer, kako ameriškie zvezne države rešujejo izobraževalne in sociološke probleme, 

je zanimiv, drugačen in predvsem učinkovit.  

Tudi v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu se srečujemo s podobnimi problemi. 

Vedno več je otrok s posebnimi potrebami, še zlasti s posebnimi potrebami na posameznem 

področju učenja. Ti otroci imajo težave s pravilnim branjem, pisanjem in, pravopisom ter z 

matematiko. Naš izobraževalni sistem jim sicer ponuja in omogoča strokovno pomoč s strani 

specialno usposobljenih strokovnjakov, toda vse to se odvija v šoli in samo v času šolskega leta, 

zato med poletnimi počitnicami zopet zaostanejo za vrstniki. Ob pričetku naslednjega šolskega 

leta morajo spet usvojiti pozabljene osnove, da lahko gradijo novo znanje. Pri težavah v 

navezovanju socialnih stikovi je situacija podobna. Med počitnicami otroci izgubijo stik, zato 

se ob začetku novega šolskega leta zopet srečujejo s problemom obujanja stikov. Ne smemo pa 

ignorirati programov v urjenju slovenskega jezika in podobnih programov, ki jih nekatere 

osnovne šole v Sloveniji ponujajo tujcem in jim s tem omogočajo lažje vključevanje v šolo in 
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skupnost. Toda takšnih programov je malo in vsi se odvijajo v prisilnem okolju, zato želim 

zopet izpostaviti prednosti povezovanja šole in njene lokalne skupnosti. Pri tem pa ni nujno, da 

se izoblikuje pravi Community Center. Dovolj bi bilo le dosledno in konkretno sodelovanje 

med šolo, starši in različnimi ustanovami v bližnji lokalni skupnosti. Marsikateri problem bi 

bilo lažje rešiti in rešitev bi bila trajnejša.  

12.   LITTLE FREE LIBRARY 
 

Vedno bolj je prisotna želja po združevanju in povezovanju članov lokalne skupnosti, načini in 

cilji povezovanja pa so različni. V nekaterih državah in deželah je povezovanje ljudi v lokalni 

skupnosti težavno, saj so naselja in mesta obširna in se raztezajo na veliki površini. Zaradi 

velikosti in razseljenosti ljudi, različnih življenjskih in geografskih pogojev, vrednot in kulture 

je še težje odkriti skupne interese ljudi. Zaradi naštetega se pojavljajo tudi različni problemi, za 

katere smo menili, da jih je moderni svet že odpravil (npr. nepismenost, slaba osnovna 

izobrazba in podobno.  

Za boj zoper nepismenosti ameriških prebivalcev lokalne skupnosti v Hudson, Wisconsin, je 

Todd Bol ustanovil neprofitno organizacijo z imenom Little Free Library. Termin Little Free 

Library pa ima po svetu več različnih pomenov: lokalna izmenjava knjig, izmenjava knjig med 

bližnjimi naselji, »pop-up« oziroma pojavne knjižnice in mikro knjižnice (prim. Little Free 

Library, 2016).  

Ideja se je začela leta 2009 v Hudsonu (Wisconsin) na dvorišču Todda Bola. Le-ta je izdelal 

majhno leseno hiško, ki naj bi bila podobna zgradbi šole. Pritrdil jo je na lesen drog in jo 

postavil na trato pred svojo hišo. Projekt je izpeljal kot poklon svoji materi, ki je bila učiteljica 

in  velika ljubiteljica knjig. Bol je svojo idejo delil s svojim poslovnim partnerjem Rickom 

Brooksom, ki je idejo razširil po svetu (prim. Little Free Library, 2016).  
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Slika 3: Prva Little Free Library, postavljena v Hudson (Wisconsin), ki jo je izdelal Todd Bol. 

Vir: Wikipedia. Litte Free Library 

 

Člani sosedske ali lokalne skupnosti lahko postavijo svoj knjižni zaboj oziroma hiško, ki mora 

biti velika kot otroška igrača, hiška za punčke. Interesenti jo lahko naročijo tudi preko spletne 

strani organizacije. Postavitev hiške pa ni brezplačna, saj je potrebno plačati pristojbino, ki krije 

stroške registracije in dodelitev registracijske številke na spletni strani organizacije. Lastniki 

dobijo znak z napisom »Little Free Library«, ki ga pritrdijo na izdelano ali kupljeno hiško. 

Pogosto dodajo še frazo: »Vzemi knjigo. Odloži knjigo.« Vsako Little Free Library pa vnesejo 

v spletni zemljevid oziroma v Little Free Library Index, ki prikazuje lokacije teh malih knjižnic 

po svetu. Glavna ideja projekta je bila promovirati opismenjevanje in ljubezen do branja z 

ustanovitvijo svetovne brezplačne izmenjave knjig. Projekt je imel za cilj spodbuditi prebivalce 

lokalne skupnosti k medsebojnemu sodelovanju in izmenjavi veščin, kreativnosti in 

medgeneracijskega znanja (prim. prav tam).  

Na spletni strani organizacije so objavljene vse glavne informacije, kot so: informacije o 

ustanovitvi lastne Little Free Library, o vzdrževanju izmenjave knjig, zemljevid z označenimi 

lokacijami obstoječih Little Free Library in dostop do najnovejših novic in posodobitev s strani 

organizacije (prim. Little Free Library, b.d.).  

Danes je po svetu že več deset tisoč Little Free Libraries v več desetih državah. Projekt je 

kmalu po ustanovitvi v ameriškem območju presegel zastavljena pričakovanja in cilje. Na 

spletni strani so zbrani nekateri komentarji in odzivi uporabnikov teh knjižnic. Nekdo je zapisal, 
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da nikoli ni toliko komuniciral s sosedi kot zdaj, ko imajo v skupnosti Little Free Library. 

Projekt je bistveno pripomogel k izboljšanju pismenosti lokalnih skupnosti, v katerih so se 

odločili za postavitev brezplačnih knjižnic. Projekt je spodbudil ljudi h komunikaciji, 

medsebojni pomoči in sodelovanju. Omogočil jim je navezovanje novih socialnih stikov in 

negovanje že obstoječih, izmenjavo izkušenj in veščin in ne nazadnje tudi problemov. Na ta 

način so ljudje spoznali, da niso sami, kadar imajo nek problem, ampak imajo istega tudi drugi 

člani lokalne skupnosti. Zaradi medgeneracijskega povezovanja ljudi, ki so vključeni v ta 

program, je reševanje problemov postalo lažje in pomoč dostopnejša. V projekt se lahko vključi 

vsakdo, ki to želi, saj gre za prostovoljno sodelovanje. Vsakdo lahko odda knjige, ki jih ne 

potrebuje več ali pa jih je prebral in in želi ustvariti prostor za nove knjige z novimi knjižnimi 

pustolovščinami. Prav tako lahko vsak interesent vzame knjigo, ki jo želi prebrati. Sodelovanje 

pri projektu ni omejeno na spol, starost, raso in kulturo. To dokazuje tudi razširjenost projekta 

po celem svetu (prim. Little Free Library, b.d.).  

Postavitev nove Little Free Library je enostavna, navodila za to pa so dostopna na spletni strani 

organizacije. Potrebno je slediti petim korakom: 

1. Potrebno se je pozanimati, kje lahko legalno in varno lociramo knjižnico. Lokacija mora 

biti dobro obiskana, dostopna peš in dobro vidna. Določiti je treba še, kdo bo oskrboval 

oziroma nadzoroval knjižnico, ki jo bo promoviral in poskrbel za red in čistočo.  

2. Drugi korak je izdelava knjižnice (majhne lesene hiške) ali pa naročilo preko spletne 

strani organizacije. Pri izdelavi je potrebno upoštevati omejitve velikosti in vizualnega 

izgleda hiške. Na spletni strani so spletni dostopi do načrtov in predlogov za izdelavo.  

3. Potrebna je registracija nove knjižnice. Le-ta poteka preko spletne strani organizacije 

Little Free Library. Ob registraciji se prejme dostop do spletnega portala s podporo in 

z ugodnostmi. Lastniki knjižnic dobijo uradno edinstveno znamenje, ki je vgravirano v 

samo knjižnico (hiško). Poleg tega se knjižnico doda na zemljevid s svetovnimi 

lokacijami Little Free Library.  

4. Predzadnji korak se posveča promociji in ozaveščanju bližnje lokalne skupnosti o 

obstoju knjižnice. Na spletni strani predlagajo, da se v ta namen kontaktira lokalni 

časopis, televizijo in radio. V časopisu ali občinskem glasniku objavimo oglas in vabilo 

k sodelovanju pri projektu. Dobra promocija je že pogovor s prijatelji, z družino in s 

sosedi. Glede na to, da so socialni portali še vedno zelo popularni, lahko prijatelje in 

interesente preko njih povabimo k sodelovanju. Pozorni pa moramo biti, da sledimo 

Little Free Library blogu. 
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5. Zadnji korak je postavitev knjižnice na svetovni zemljevid z lokacijami vseh 

registriranih in legalno postavljenih Little Free Library (prim. Little Free Library, b.d.).  

Postavitev in registracija nove knjižnice sta torej enostavni, v podporo pa so jasna, kratka in 

jedrnata navodila, ki so neomejeno dostopna na spletni strani organizacije. Vse to je spodbuda, 

da se tudi Slovenija vključi v ta svetovni program, ki ne obsega le opismenjevanja in 

spodbujanja sodelovanja ljudi lokalnih skupnosti, temveč pripomore k pravi sodelovalni 

medgeneracijski povezavi vseh članov in ustanov neke lokalne skupnosti. Predlagam, da bi 

Little Free Library postavili ob kakšni osnovni šoli ali v parkih, ki jih obišče veliko število ljudi 

ali v živalskem vrtu ali  botaničnem vrtu. Skratka, poiskati bi bilo potrebno mesto, kjer se 

dnevno giblje veliko število ljudi in ponuja možnost oblikovanja in organizacije prijetnega 

kotička za postavitev same hiške (knjižnice) ter prijetno in privlačno okolje za branje. Menim, 

da bi bila takšna knjižnica pogosto obiskovana.   

Zanimiv pa je tudi zemljevid, ki prikazuje lokacije in opise vseh registriranih in legalno 

postavljenih knjižnic po celem svetu. Zemljevid na spletni strani organizacije omogoča različne 

načine iskanja lokacij »Little Free Libraries«. Zanimiv in uporaben način iskanja, je iskanje po 

državah. S tem iskanjem sem ugotovila, da so v sosednjih državah, v Italiji, Madžarski in 

Hrvaški, že uspešno postavili vsaj eno Little Free Library, Avstrija pa se projektu še ni 

pridružila. Na Hrvaškem so edino knjižnico postavili v parku Olge Ban v bližini Poreča, ki 

ponuja pogled na morje. Kraj postavitve knjižnice je ustrezen, saj se dnevno skozi park sprehodi 

veliko število ljudi. V Italiji so postavili številne knjižnice (približno 100), ki so raztresene po 

državi, vključno na enem od otokov. Njihova odločitev o sodelovanju pri tem projektu me ne 

preseneča. Italijanska riviera, kultura, vera in arhitektura so ustvarjeni za branje romantičnih in 

mitoloških romanov, pripovedk in leposlovja. Vse to pa spodbuja širjenje opismenjevanja in 

druženje ob branju in izmenjavi zanimivih zgodbic ali anekdot. Hkrati se spodbuja 

medgeneracijsko sodelovanje in izmenjava izkušenj. Italija je velika država, ki ima razgiban 

relief in velika ter zgodovinsko bogata mesta. Italijanska obala pa je zanimiva številnim 

turistom različnih državljanstev. Predvidevam, da so Italijani začutili potrebo po povezovanju 

domačinov znotraj posameznih lokalnih skupnosti. V bolj ruralnem območju verjetno vlada 

potreba po širšem opismenjevanju in povezovanju prebivalcev. Probleme so rešili na zelo 

zanimiv in kreativen način. Tudi Madžari so uspešno organizirali edino knjižnico, ki so jo 

umestili v park. Zopet so upoštevali navodila za postavitev nove knjižnice in smiselno izbrali 

kraj, kjer se dnevno giblje veliko število ljudi (prim. Little Free Library, b.d.).  
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Organizacija »Little Free Library« pa se srečuje tudi s težavami, kot so nelegalna postavitev 

knjižnic, vandalizem, politika občine oziroma lokalne skupnosti in tatvine. Številni Američani 

so po večini držav ZDA v dobrobit lokalnih skupnosti na svojem dvorišču postavili Little Free 

Library oziroma majhno hiške za izmenjavo knjig. Sledili so članku, ki ga je objavil  The Los 

Angeles Times o projektu Little Free Library. Sosedje so se ob majhnih knjižnicah ustavili, 

pregledali zbrane knjige, vzeli kakšno knjigo domov in v zameno prinesli drugo knjigo. 76-

letni prebivalec Sherman Oaks iz Kalifornije je ugotovil, da ta majhna knjižnica, ki je komaj 

večja od otroške igrače, hiške za lutke, v soseski povzroča, da se tujci spreminjajo v prijatelje 

in da se je lokalna skupnost bistveno bolj povezala med seboj. Toda lokalna skupnost je kmalu 

naletela na problem. Manjšina Američanov ima moč, da lahko odloča in ureja vse stvari v 

lokalni skupnosti. Zaradi pristranskosti izbora so prepogosto zastopani med krajevnimi politiki 

in birokrati. Ker nimajo občutka za dobrobit lokalne skupnosti, želijo odpraviti te majhne 

brezplačne knjižnice. Svojo moč in nevednost so dokazali na primeru 9-letnega fanta iz 

Kansasa, ki je bil zelo navdušen nad svojo majhno knjižnico. Mestni svet v Leawoodu naj bi 

prejel nekaj pritožb glede njegove knjižnice s strani prebivalcev lokalne skupnosti, v kateri živi 

deček. Družini je mestni svet zagrozil s plačilom kazni, če ne odstranijo moteče knjižnice do 

postavljenega roka. Skratka, zaradi pritožb ljudi, ki so se zmožni pritožiti nad vsako stvarjo, je 

deček moral odstraniti ljubljeno knjižnico, na katero je bil zelo ponosen. Mestni svet jo je 

namreč obravnaval kot ilegalno postavljen objekt k obstoječi stanovanjski hiši. Take in podobne 

zgodbe se pojavljajo v številnih lokalnih in drugih časopisih in internetnih častnikih (prim. The 

Atlantic, 20.02.2015).  

Eno izmed zgodb je objavil The Los Angeles Times, ki je bila pika na i. Večina ameriških mest 

in naselij ima probleme s kriminaliteto, brezdomstvom in z zanemarjeno infrastrukturo. Dve 

mesti pa sta izpostavili največji problem države, in sicer majhne knjižnice v posameznih 

lokalnih skupnostih, kjer lahko prebivalci brezplačno izmenjujejo knjige. Michael Schaub je 

zapisal: »Uradniki v Los Angelesu in Shreveportu (Louisiana), so rekli lastnikom domačih 

brezplačnih knjižnic za izmenjavo knjig, do so kršili mestne kodekse in jih naprošajo, da le-te 

nemudoma odstranijo ali premestijo« (The Atlantic, 20.02.2015). Zaključek podobnih zgodb 

je, da mestni svet zahteva, da morajo v zameno za dovoljenje za postavitev podobnega 

majhnega objekta v namen izmenjave knjig v lokalni skupnosti interesenti pridobiti in plačati 

gradbeno dovoljenje. Vse to daje vtis, da so ljudje zgradili soseske, v kateri mora posameznik 

od agentov v državi pridobiti dovoljenje, preden lahko brezplačno deli knjige s sosedi. Njihov 

namen je za sloj birokracije pridobiti pičla javna sredstva, in to od dejavnosti, ki se izvaja 
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brezplačno. Moč po zahtevanju dovoljenj je moč, ki preprečuje obstoj nečesa. Potreba po 

dovoljenju za gradnjo Little Free Libraray ne bi obstajala, če bi se vsi interesenti zavedali, da 

morajo pred postavitvijo knjižnice preveriti njihova občinska pravila in zakonodajo o gradnji 

objektov, saj se zakonodaja in pravila razlikujejo glede na državo in mesto. (prim. The Atlantic, 

20.02.2015).  

Vsaka lokalna skupnost, soseska, mesto ali naselje ima ustanovljena in veljavna drugačna 

pravila, ki se nanašajo na umestitev objektov in celotnega naselja v okolje. Nekateri sledijo 

strožjim pravilom kot drugi, zato je pomembno, da se pred postavitvijo knjižnice pozanimamo 

na občinskem uradu ali drugi pristojni službi o možnostih in pridobitvi dovoljenja.  

13.   ČASOVNA BANKA SLOVENIJE 
 

Časovna banka Slovenije je društvo, ki deluje po načelu nedenarne izmenjave storitev. Člani 

društva sledijo cilju o omogočanju, spodbujanju in raziskovanju alternativnih oblik menjave in 

sodelovanja. Društvo je leta 2009 ustanovila skupina ljubljanskih študentov pod mentorstvom 

dr. Slavka Gabra, nekdanjega šolskega ministra in poslanca ter aktualnega predavatelja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Člani društva izhajajo iz različnih izobraževalnih profilov: dve 

študentki socialne pedagogike, en študent magistrskega študija prava in štirje študenti Fakultete 

za družbene vede (študij mednarodnih odnosov, študij sociologije – smer kadrovski 

management in evropska politika) ter zunanji sodelavec, ki je poskrbel za celostno grafično 

podobo časovne banke. Skupina študentov in njihov mentor so po vzoru iz tujine izenačili vse 

oblike dela in želijo z medsebojno izmenjavo storitev tesneje povezati lokalne skupnosti (prim. 

Pirc, 2009).  

Časovne banke v svetovnem merilu niso novost, saj jih v ameriškem in angleškem okolju 

uspešno posluje večje število. Tudi slovenska časovna banka sledi osnovnim idejam ameriškega 

društva, ki velja za prvo časovno banko v ZDA. V 80. letih jo je ustanovila dr. Edgar Cahn, ki 

je ustanovitelj in predsednik društva Time Dollar USA. Ustanovitelj je mnenja, da časovne 

banke izvirajo iz časa, ko je v državi začelo primanjkovati finančnih sredstev za socialne 

programe, a ni nobena socialna služba v ZDA prispevala kreativne ideje za rešitev problema. 

Verjel je, da je glavni primanjkljaj socialnih organizacij, da ljudi, ki jim želijo pomagati, vidijo 

le v okviru njihovih potreb, namesto da bi videli doprinose teh ljudi k njihovim skupnostim. 

Cahn je predvideval, da bi sistem časovnih bank povrnil zaupanje in skrb družinam in 

skupnostim. Upal je, da bi tak sistem omogočil posameznikom in skupnostim, da bi postali bolj 
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samozadostni, se izolirali od politike in povečali zmogljivost posameznikov, ki so bili izgnani 

na rob socialnega obstoja (prim. Time-based currency, 2016).  

Dr. Edgar Cahn si je z ustanovitvijo časovne banke zamislil nov in drugačen način 

prostovoljnega povezovanja in sodelovanja ljudi, predvsem sosedov v manjših skupnostih. Pri 

tem bi kot »plačilo« uvedel nov način menjave storitev, znanj in spretnosti z uvedbo 

alternativne valute – časa. Pomembno je poudariti, da so vrednosti vseh vrst storitev, znanja in 

spretnosti med seboj izenačene, kar pomeni, da je delo pravnika enakovredno delu vrtnarja. 

Seveda pa projekt doživlja kar nekaj pomislekov. Prvi pomislek je, ali je izenačitev vseh oblik 

dela smiselno in sprejemljivo. Menim, da je ta izenačitev možna in tudi pravična, saj je princip 

dela v časovni banki storitev v zameno za čas in ne denar. Na splošno se pojavlja vprašanje, 

čigavo delo je bolj vredno, delo čistilke ali delo pravnika. Če na delo, ki ga opravljata, 

pogledamo z drugega zornega kota, namreč, da čistilka vsak dan tiho in brez ugovora čisti 

umazanijo, ki jo za seboj puščajo(mo) drugi ljudje, lahko marsikdo pride do sklepa, da je njeno 

delo bolj pomembno. Samo pomislimo, kaj bi bilo, če bi vse čistilke in komunalni delavci 

prenehali opravljati svoje delo. Kaj kmalu bi se zadušili v svojih odpadkih, ki jih produciramo 

dnevno. S tem pa ne želim podcenjevati dela, ki ga opravljajo pravniki. Želim le poudariti, da 

je delo vsakega človeka, ne glede na njegov poklic, enako pomembno za delovanje in 

funkcioniranje države ali lokalne skupnosti. Drugi pomislek je, da danes živimo v svetu, v 

katerem moramo opraviti vrsto zadolžitev v čim krajšem času, zato čutimo pritisk nadrejenih 

in lastni pritisk zaradi želje po uspešnosti. Vse to pa povzroča stres, ki ga občutimo tako doma 

kot v službi. Ob tem se porodi vprašanje, koliko ljudi je pripravljenih nameniti kakšno uro 

svojega časa, če se predpostavlja, da večina ljudi želi v zameno za plačilo prihraniti svoj čas z 

opravljanjem neljubih opravil in storitev. Zakaj bi se potem ti ljudje zanimali in odločali 

sodelovati v projektu Časovna banka Slovenije? Po drugi strani pa želimo ljudje ubežati 

kapitalizmu, ki pretirano poudarja individualizem in razbija mezdno delo. V današnjem svetu 

se je izgubil čut za sočloveka, solidarnost, pomoč brez pomisleka na lastno korist ali profit. Zdi 

se, da imamo danes ljudje le ekonomsko vrednost in v trenutku, ko nismo ekonomsko donosni, 

smo tako rekoč odveč. Ta problem lahko reši projekt Časovna banka Slovenije in temu podobni 

projekti, saj spodbujajo čut za sočloveka, sodelovanje in medsebojno pomoč v zameno za čas 

in ne denar. Projekt na svoj način skuša pripomoči k socialni državi in k večji družbeni 

pravičnosti. V času gospodarskih in finančnih kriz se povečuje tudi število brezposelnih, ki 

zaradi tega zgubljajo socialne stike in udeležbo v lokalni skupnosti. Ustanovitelji projekta 

Časovna banka Slovenije so želeli, da se v projekt vključijo predvsem vse socialno izključene 
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skupine ljudi, kot so brezdomci, brezposelni, priseljenci in podobno. Z njihovo udeležbo v 

program bodo lokalni skupnosti dokazali, da sterotipna prepričanja ne veljajo in lahko skupnosti 

prispevajo marsikaj koristnega. Z uveljavljenim sistemom časovnih bank imamo odlično 

priložnost, da se preskusimo v drugačnem sistemu, ki je neodvisen od denarja (prim. Pirc, 

2009).  

V ZDA trenutno obstaja in deluje 236 aktivnih časovnih bank in 74 manj aktivnih oziroma 

neaktivnih časovnih bank, ki so še v fazi organizacije in načrtovanja. Časovne banke lahko 

združujejo po več tisoč članov, lahko jih je nekaj sto ali manj kot 10. Vsaka banka pa odraža 

značilnosti lokalne skupnosti in njenih članov, kar se odraža v drugačnem značaju posamezne 

časovne banke (prim. TimeBanks USA, b.d.). Časovne banke pa so aktivne tudi v Veliki 

Britaniji, kjer jih je trenutno registriranih približno 212 in so porazdeljene po celotnem območju 

države (prim. Timebanking UK, b.d.). Glede na pridobljene in objavljene statistične podatke s 

spletne strani Timebnking UK je skupno število časovnih bank (registriranih aktivnih in 

neaktivnih) 288, ki združujejo skupaj kar 39.019 članov. Člani so si med seboj zamenjali 

2.872,057 ur časa.  

Koncept časovne banke pa ni nepoznan pojem tudi v Japonski, Južni Koreji, Novi Zelandiji, 

Tajvanu, Senegalu, Argentini, Izraelu, Grčiji in Španiji, kjer pomagajo pri oskrbi starejših 

prebivalcev, lajšajo vrnitev mladih prestopnikov v družbo, pomagajo pri zdravstveni oskrbi, 

nudijo socialne storitve v socialnih stanovanjskih kompleksih, poučujejo otroke in mlade, ki so 

težko bolni in zato nepokretni, dejavni pa so tudi pri hospic oskrbi v posamezni lokalni 

skupnosti in podobno (prim. Time-based currency, 2016).  

Koncept ima pri nas namen in cilj zbližati ljudi lokalnih skupnosti, jim olajšati navezovanje 

novih socialnih stikov ter dokazati, da banka lahko deluje tudi na drugačen način. Časovna 

banka predstavlja »odmik od klasične ekonomije in tržnega gospodarstva« (Pirc, 2009). Gaber 

je dejal: »da banka omogoča povezovanje med ljudmi, kar potrebujemo tudi v Sloveniji. V času 

ekonomske krize ljudje potrebujejo drugačne pristope, ne zgolj ponovno iskanje odgovorov na 

izzive časa skozi trg, skozi poskuse podaljševanja delovne dobe in povečanja učinkovitosti« 

(STA.si, 16.11.2009). Časovna banka je sistem, ki deluje na osnovi vzajemnosti, soustvarjanja 

in enakosti. Pri tem se vzajemnost ne nanaša na klasično prostovoljno delo po načelu »jaz tebi, 

ti meni«, saj pripravljenost za soustvarjanje predstavlja večsmerni tok medsebojne pomoči. 

Časovna banka Slovenije deluje tako, da tisti, ki potrebuje storitev, preko spletne strani Časovne 

banke Slovenije stopi v stik s tistim, ki nudi storitev. Za kraj in čas izmenjave se akterja 
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dogovorita sama ali pa se ponudnik in povpraševalec dogovorita za predhodno srečanje. Primer: 

»Janez želi svojo partnerico prijetno presenetiti s potovanjem. Ker ne ve, katere destinacije so 

zanimive, privlačne in bogate s kulturo, pogleda v bazo časovne banke in najde Marjana, ki 

ponuja potovalne nasvete. Marjan Janezu poda koristne podatke o destinacijah, Janez pa mu za 

to nakaže eno uro. Marjan pa bi se želel naučiti izdelovanja makete. Pobrska po bazi banke in 

najde Milana, s katerim se dogovori za izmenjavo« (Pomurec.com, 24.2.2011). Vedno pa je 

izmenjava enakovredna, ne glede na opravljeno delo ali storitev; ena ura dela predstavlja plačilo 

v obliki ene ure dela. Člani prve Slovenske časovne banke in njihov mentor dr. Slavko Gaber 

ne želijo postavljati omejitev in primerov izmenjav, saj bi bili interesenti in člani v tem primeru 

omejeni v izbiri. V projekt se lahko vključi vsakdo, ki to želi ali potrebuje neko storitev. Torej 

ni omejitve starosti, poklica ali stopnje izobrazbe. Ustanovitelji projekta predvidevajo, da bo 

banka zanimiva predvsem nekaterim skupinam, kot so mladi, ki si bodo med seboj izmenjavali 

predvsem znanje v obliki inštrukcij in učne pomoči. Tudi zaposleni bi lahko v projektu videli 

potencial za izmenjavo različnih izkušenj in znanj, povezanih z njihovo službo. Starejši pa bi si 

verjetno izmenjavali znanja, ki so jih uporabljali, ko so bili še zaposleni ali znanja o oskrbi, 

vzgoji in varstvu otrok (prim. Pirc, 2009). Na tem mestu lahko predstavim še svoj vidik 

projekta. Menim namreč, da je projekt idealna priložnost za izmenjavo znanja, ki ga ne moremo 

pridobiti na formalen način, kar so izpostavili že ustanovitelji naše časovne banke. V današnjem 

času, kjer se pojavljajo vprašanja o pravilni in popolni vzgoji otrok, o samozadostnosti, 

trajnostnem razvoju in samooskrbi, je znanje, ki ga ima starejša generacija, velikega pomena in 

tudi obratno. Veliko znanja in storitev, ki jih nudi današnji moderni svet, ki je vedno bolj 

prepleten s sofisticirano informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, je starejši generaciji 

prebivalcev nerazumljivih in zato nedostopnih. Velikokrat pa bi koriščenje teh storitev 

marsikateremu starostniku olajšalo vsakdanjik in vsakdanja opravila. Podpiram tudi idejo, da 

bi se v projekt vključili brezposelni, priseljenci in brezdomci, skratka, vsi socialno izključeni. 

S tem bi le-ti lahko dokazali, da so kljub socialni izključenosti vseeno zmožni veliko prispevati 

k skupni koristi lokalne skupnosti in se s tem zoperstaviti vidiku in stereotipom klasičnega 

kapitalističnega sistema (prim. Pirc, 2009).  

Slovenska časovna banka združuje 300 aktivnih članov in okoli 700 članov, ki so še v mirovanju 

in torej niso ponudili nobene storitve ali pomoči in niso koristili nobene izmenjave. Banka je 

aktivna v Ljubljani, njeni člani pa izhajajo iz celotne države. V prihodnje pa si prizadevajo, da 

bi poslovalnice banke odprli še na Vojniku, v Šentjurju, Škofji Loki, Kopru, Mariboru, Žalcu 

in Novem mestu (prim. Pirc, 2009 in Pomurec.com, 24.2.2011). V začetni fazi bodo 
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ustanovitelji prevzeli vlogo koordinatorjev, da bi uporabniki lažje pridobili storitve, ki jih 

potrebujejo in da bi jih tudi spodbujali k izmenjavi storitev. Kasneje pa lahko koordinatorji 

postanejo uporabniki, ki ne želijo sodelovati pri izmenjavi storitev ali pa izmenjave ne 

potrebujejo. Ustanovitelji banke omogočajo tudi možnost, da lahko nekdo, ki ne potrebuje 

izmenjave in želi le podariti svoje znanje ali storitve, ure podari nekomu (sosedu, znancu, 

prijatelju, sorodniku in podobno), ki jih potrebuje (prim. Pirc, 2009).  

Skratka, na slovenskih tleh obstaja zelo perspektiven in dobro načrtovan ter organiziran projekt 

nedenarne izmenjave in sosedske pomoči, ki ne temelji na tipičnem principu »jaz tebi ti meni«, 

ampak spodbuja navezovanje novih socialnih stikov v manjši lokalni skupnosti in s tem hkrati 

pripomore k boljši povezanosti članov skupnosti. Ne gre za proces klasične dobrodelnosti, 

ampak za »proces, ki osmišlja tistega, ki daje, in tistega, ki prejema« (Pirc, 2009). Kako uspešen 

je projekt časovne banke danes, žal ne vem, ker nisem uspela pridobiti bolj aktualnih podatkov 

in informacij. Glede ne začetni uspeh pa menim, da je projekt uspešen in ustaljen ter da vsi 

aktivni člani tudi danes izmenjujejo storitve in znanje z vsemi, ki to potrebujejo, saj razumejo 

načelo delovanja projekta in njegov pomen za skupnost. 
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EMPIRIČNI DEL 

14.   OPREDELITEV PROBLEMA 
 

V empiričnem delu diplomskega dela sem želela ugotoviti, kakšne prakse že imajo v osnovni 

šoli glede vključevanja šole v lokalno skupnost in kakšnim so še naklonjene. Predvidevam, da 

mnenje vodstva šole vpliva na mnenja in ravnanje drugih zaposlenih na šoli. Želela sem tudi 

izvedeti, kaj menijo o vključevanju šol v lokalno skupnost študenti Pedagoške fakultete 

dvopredmetnih vezav FI-MA-RA-TE-KE, BI-KE-GO ter magistrskega študija pedagoško 

računalništvo in informatika (PRI). Če imajo študenje glede tega pozitivno mnenje, verjamem, 

da si bodo tudi sami prizadevali za to. Pridobiti sem želela še mnenje študentov o njihovi 

pripravljenosti za sodelovanje pri prostovoljnih projektih, ki se izvajajo na šoli, saj lahko taki 

projekti posredno povezujejo šolo z lokalno skupnostjo, v kateri je locirana.  

15.   CILJI 
 

Glede na opisani problem raziskave sem oblikovala naslednje cilje: 

 spoznati vplive in posledice poslavljanja kapitalističnega sistema, 

 predstaviti posledice za ljudi ob spremembi družbe (psihični in fizični stres, identiteta), 

 predstaviti vlogo osnovne šole kot institucije, 

 predstaviti primer ali primere dobre prakse v Sloveniji in drugod po svetu za reševanje 

nekaterih problemov, ki se pojavljajo v lokalni skupnosti in šoli, 

 poskusiti oblikovati predloge, kako lahko šole bolje vključimo v lokalno skupnost. 

16.   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 
 

Glede na oblikovane raziskovalne cilje sem postavila naslednje hipoteze: 

 

H1: V Sloveniji imamo primere dobre prakse glede povezovanja šol z lokalnimi skupnostmi.   

H2: Osnovna šola Vič se z različnimi programi in dejavnostmi vključuje v ožjo lokalno 

skupnost.  

H3: Ravnatelj Osnovne šole Vič ima glede vključevanja šole v lokalno skupnost skozi izbrane 

prakse pozitivno mnenje, ker želi šolo bolje vključiti v ožjo okolico. 
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H4: Člani šolske svetovalne službe in učiteljice na Osnovni šoli Vič imajo glede nadgradnje 

obstoječe prakse vključevanja šole v lokalno skupnost negativno mnenje, saj menijo, da so že 

zdaj preveč obremenjeni. 

H5: Študentje dvopredmetnih vezav Pedagoške fakultete v Ljubljani imajo pozitivno mnenje 

glede vključevanja šole v lokalno skupnost. 

H6: Študenti dvopredmetnih vezav Pedagoške fakultete v Ljubljani in študentke magistrskega 

študija pedagoško računalništvo in informatika (PRI) so pripravljeni prostovoljno sodelovati 

pri različnih projektih, ki so organizirni na osnovni šoli.  

17.   RAZISKOVALNA METODA 
 

17.1 Vzorec 

 

V vzorec intervjuvancev so zajete tri osebe, ki so zaposlene na Osnovni šoli Vič, in sicer 

ravnatelj, članica šolske svetovalne službe in učiteljica, ki poučuje biologijo in gospodinjstvo. 

Vsi intervjuvanci imajo dolgoletne izkušnje pri opravljanju svojega poklica.  

V anketiranje sem zajela skupno 83 študentov in študentk Pedagoške fakultete v Ljubljani, od 

tega je bilo 77 študentk in študentov dodiplomskega študija študijskih vezav dvopredmetni 

učitelj biologija-kemija-gospodinjstvo (v nadaljevanju dvopredmetni učitelj BI-KE-GO) in 

dvopredmetni učitelj matematika-računalništvo-fizika-tehnika-kemija (v nadaljevanju 

dvopredmetni učitelj MA-RA-FI-TE-KE). V anketiranje sem hkrati zajela še 6 študentov in 

študentk magistrskega študija študijske smeri pedagoško računalništvo in informatika (v 

nadaljevanju PRI).  

17.2 Pripomočki 

 

Snemalnik zvoka (aplikacija na mobilnem telefonu), vprašalnik polstrukturiranega intervjuja, 

beležnica, pisalo, računalnik, anketni vprašalnik. 

17.3 Postopek zbiranja podatkov  

 

Raziskava temelji na kvantitativnem načinu raziskovanja. Pri tem sem uporabila deskriptivno 

in kavzalno – neeksperimentalno metodo raziskovanja. Kljub izbranem načinu raziskovanja ne 

morem posploševati pridobljenih rezultatov na večino, saj sem v raziskavo vključila majhen 

vzorec.  
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Za pridobitev podatkov sem oblikovala anketni vprašalnik, katerega sem v študijskem letu 

2015/16 izročila svojim študijskim kolegom in kolegicam, ki obiskujejo izobraževalne 

programe dvopredmetnih vezav BI-KE-GO in MA-RA-FI-TE-KE na dodiplomski stopnji 

izobraževanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V anketiranje sem vključila tudi 6 študentov 

Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki obiskujejo magistrski študijski program pedagoško 

računalništvo in informatika (PRI).  Anketni vprašalnik je vseboval lestvico stališč, in sicer 

dvanajst tez. Anketiranci so svoje strinjanje ali nestrinjanje s tezami izrazili na 5-stopenjski 

lestvici strinjanja oz. nestrinjanja (1-se popolnoma ne strinjam, 5-se popolnoma strinjam). 

Poleg njihovih stališč sem z anketnim vprašalnikom spremljala tudi njihov spol in študijsko 

smer. Pri deljenju anketnih vprašalnikov sem prosila za dovoljenje in pomoč eno izmed izvajalk 

študijskega predmeta inkluzivna vzgoja in izobraževanje, saj je pri tem predmetu vključeno 

veliko število študentov. Anketne vprašalnike sem delila osebno med zadnjimi vajami 

študijskega predmeta inkluzivna vzgoja in izobraževanje. Anketiranci so za reševanje 

anketnega vprašalnika potrebovali cca. 10 minut časa.  

Izvedla sem tudi tri intervjuje, pri katerih sem ločeno intervjuvala tri zaposlene osebe na 

Osnovni šoli Vič, in sicer ravnatelja, članico šolske svetovalne službe in učiteljico biologije in 

gospodinjstva. Pri intervjuju sem uporabila polstrukturirani intervju, kar pomeni, da sem pred 

izvedbo intervjujev oblikovala 16 vprašanj, na katera so odgovarjale vse intervjuvane osebe. 

Med samim potekom intervjuja sem po potrebi dodala še kakšno vprašanje. Vprašanja sem 

zastavljala ustno. Intervjuje sem snemala s pomočjo mobilnega telefona, ki omogoča funkcijo 

snemanja zvoka. Intervju z ravnateljem Osnovne šole Vič je bil izveden med opravljanjem 

obvezne pedagoške prakse v študijskem letu 2015/2016, in sicer od 11. 4. 2016 do vključno 22. 

4. 2016. Intervjuja s članico šolske svetovalne službe in z učiteljico biologije in gospodinjstva 

pa sem izvedla po dogovoru. Potek posameznih inetervjujev je potekal nemoteno. Za izvedbo 

enega intervjuja sem potrebovala cca. 45 minut, časa izvajanja intervjujev pa nisem omejevala.  

17.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Intervju sem najprej prepisala, podatke pa sem obdelala tako, da sem naredila kvalitativno 

analizo odgovorov, pri čemer sem upoštevala zastavljene cilje diplomskega dela in hipoteze. 

Pri tem sem si pomagala z izbrano literaturo.  

Podatke anketnega vprašalnika sem obdelala z Wordovim programom Excel, rezultati pa so 

predstavljeni v grafih in analizirani z ozirom na teoretični del diplomskega dela in hipotezami.  
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18.   ANALIZA INTERVJUJEV 
 

V nadaljevanju bom predstavila intervjuje, ki sem jih izvedla z ravnateljem Osnovne šole Vič, 

s članico šolske svetovalne službe in z učiteljico biologije in gospodinjstva. Intervjuje bom 

analizirala z namenom predstavitve razlikovanja stališč glede vključevanja šole v njeno lokalno 

skupnost.  

 

Vsem intervjuvanim osebam sem zastavila 16 vprašanj, ki sem jih pripravila pred izvajanjem 

intervjuja. Med posameznimi intervjuji sem po potrebi dodala še kakšno vprašanje. Vse 

intervjuvane osebe so odgovarjale na enaka vprašanja. Vprašalnik polstrukturiranega intervjuja 

je dodan k prilogam.  

 

Članica šolske svetovalne službe (v nadaljevanju članica ŠSS) me je prosila za anonimnost, 

zato sem se odločila, da v diplomskem delu ne omenjam imen intervjuvanih oseb. Osebe 

poimenujem s položajem, ki ga zavzemajo v šoli oziroma z njihovim poklicem.  

 

18.1. Analiza intervjuja z ravnateljem  

 

Intervju sem začela s splošno znanim dejstvom, da je na spletni strani OŠ Vič objavljen veljaven 

cenik najema določenih prostorov šole. Ravnatelj mi je pojasnil, da : »MOL vodi program, pod 

okriljem katerega ljubljanske občine plačujejo določenim društvom, klubom (predvsem 

športnim) stroške najemnine prostorov (telovadnice) za eno leto.« Naloga vodstva šole pa je, 

da termine in sredstva enakomerno porazdeli med vsa društva, ki koristijo njihove prostore. Pri 

tem gre za zunanje klube in društva. Največkrat njihove prostore koristijo košarkaška, plesna 

in nogometna društva ter drugi klubi in skupine iz lokalne skupnosti, v kateri leži šola. Šolske 

prostore oddajajo za različne treninge in vaje (športne treninge; pevske, gledališke vaje), 

predavanja in podobno. Zabeležujejo stalen interes. Ravnatelj je mnenja, da s tem sporočajo 

okolici in državljanom, da so aktivna šola, ki uspešno sodeluje z MOL in podpira različna 

društva, klube in skupine pri njihovih aktivnostih in delovanju. Zbrana sredstva v celoti 

namenijo za obnovo šole in učnih pripomočkov, katere koristijo njihovi učenci. Iz zbranih 

informacij sklepam, da se vodstvo šole zaveda pomembnosti in koristnosti vključevanja šole v 

lokalno skupnost, kar  jim zelo dobro uspeva.  

Na seznamu prostorov, ki so prosti za oddajo, ni zabeležena šolska knjižnica, zato sem 

ravnatelja vprašala, kaj meni o tem, da bi knjižnico odprli lokalni skupnosti. Izrazil je svojo 
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nenaklonjenost tej ideji, saj je prepričan, da bi: »javno odprtje knjižnice pomenilo dodatno 

obremenitev našim zaposlenim ter dodatno skrb vodstvu šole.«  

Nadaljevala sem z idejo ameriških kolegov, ki sem jo opisala v teoretičnem delu, in ravnatelja 

vprašala za mnenje o postavitvi »Little Free Library« na območju šole. Ravnatelj je odgovoril, 

da niso razmišljali o povečanem opismenjevanju otrok in zato ne vidi potrebe po postavitvi 

posebnih »hišk«. »Pred dvema letoma pa se je končal projekt branja in pisanja, ki je potekal 

pod okriljem Zavoda za šolstvo«. Ker je projekt prinesel odlične rezultate, premišljujejo, da bi 

ga ponovno organizirali, tokrat pod lastnim vodstvom. Pri omenjenem programu so sodelovali 

učenci, njihovi sorojenci, starši in stari straši ter prijatelji, zato je mogoče opaziti podobnost s 

programom ameriških kolegov. Iz tega sklepam, da se šola ne boji dodatnega dela pri 

organizaciji podobnega programa (kar tudi že načrtujejo), pri katerem bi lahko sodelovale tudi 

zunanje osebe iz lokalne skupnosti šole.  

V nadaljevanju sem ravnatelju predstavila obliko dela Community center. Na tak način imajo 

finski, angleški in ameriški kolegi organizirane šole, kjer so poleg vzgoje in izobraževanja v 

šolo vpeljali še rekreativne in druge dejavnosti. Na tak način je šola postala center lokalne 

skupnosti, glavna naloga šole pa pri tem ni motena. Ravnatelj je odgovoril, da »taki centri so 

deloma vključeni z oddajo naših prostorov v najem različnim interesentom in s sodelovanjem z 

MOL.« Pri tem izpostavlja pozitiven vidik dodatnega vključevanja šole v lokalno skupnost, v 

kateri je locirana, ne opaža pa nevestnosti teh dejavnosti. Iz pridobljenih informacij zato lahko 

sklepam, da vodstvo šole pozna organizacijo, pomen ter vlogo »središč skupnosti«, ki so jo, 

vsaj delno uspešno, vključili v delo šole.  

Kot pomembno dejavnost, in v nekaterih primerih tudi problem, sem v intervjuju izpostavila 

tudi dnevno varstvo otrok. Zanimalo me je, ali bi bili pripravljeni v šolski telovadnici oziroma 

v prostorih šole pripraviti varstvo otrok iz šolske okolice, katerega bi izmenično vodile matere, 

ki bi se za to prostovoljno organizirale. Presenečena sem bila, da se podoben projekt že izvaja 

pod okriljem ZPM na OŠ Vrhovci. Na OŠ Vič pa med jesenskimi počitnicami obstaja možnost 

organiziranega varstva učencev. Za tovrstno varstvo obstaja velik interes, saj sprejmajo 

približno 50 učencev in učenk nižje stopnje, varstvo pa poteka od 7. do 17. ure, in sicer po 

vnaprej oblikovanem urniku, ki vključuje različne interesne, športne, rekreativne in seveda 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Vključena sta tudi kosilo in počitek. Najbolj mi je bil všeč 

podatek, da varstvo staršem ne predstavlja prevelike finančne obremenitve, saj morajo plačati 

le prehrano otroka. Menim, da je vodstvo šole s tem pokazalo interes in zavedanje, da otroci 

lahko izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, ki nujno potrebujejo tovrstno 

varstvo. Z omenjeno organizacijo tega projekta pa so tudi njim omogočili vključitev vanj.  
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Raziskala sem tudi, kako se spopadajo s tematiko medgeneracijskega sodelovanja znotraj šole 

in s šolsko okolico (lokalno skupnostjo). Presenečena sem bila nad številom dejavnosti in 

projektov, ki jih izvajajo ali so jih izvajali v preteklosti. Na šoli namreč vsako šolsko leto poteka 

medgeneracijska učna pomoč (starejših učencev mlajšim in medvrstniška učna pomoč, ki 

poteka kot bralni krožek). Pri učni pomoči lahko sodelujejo tudi prostovoljci. Na šoli je aktiven 

tudi program vseživljenjskega učenja. »V prostorih šole (računalniška učilnica) se srečujejo 

starejše generacije in njihov mentor ter naš šolski mentor, kjer se urijo pri računalniškem 

opismenjevanju. Na OŠ Vič imamo tudi zelo aktivne prostovoljce, ki redno (vsako leto) 

obiskujejo in tudi obdarujejo upokojence v domu za ostarele v bližini šole.« Dodaten dokaz, da 

se šola že povezuje z lokalno skupnostjo in uspešno nudi medvrstniško pomoč različnim 

starostnim skupinam, je projekt Vičkov dan. »Učenci se predstavijo tako, da pripravijo različne 

aktivnosti in nastope. Na ta dan se organizira tudi bazar, na katerem se »prodajajo« izdelki, ki 

so jih izdelali naši učenci. //…// Zbrana sredstva so namenjena učencem iz socialno šibkejših 

družin, npr.: financiranje stroškov izletov, taborov, valete ipd. Bazarju se lahko pridružijo tudi 

zunanji obiskovalci.« Za druge člane lokalne skupnosti, ki imajo radi aktivno preživljanje časa, 

pa šola vsako leto organizira Viški žabji tek, ki ga je ravnatelj opisal takole: »Dejavnost je zelo 

povezovalna, saj se teka udeležijo poleg učencev in njihovih staršev še nekateri učitelji ter 

sokrajani. Letos je bila udeležba zelo velika, saj je bilo nas udeležencev okoli 100.« Teka se 

ponavadi udeležijo otroci, njihovi starši, učitelji in tudi drugi posamezniki iz okolice šole. OŠ 

Vič se uspešno povezuje in sodeluje tudi z društvom Veterani vojne za Slovenijo Mesta 

Ljubljane. Skupaj so priredili literarni natečaj pod naslovom Moja rodna domovina, v katerega 

so se vključile vse slovenske osnovne šole in nekaj šol iz zamejstva. Za publikacijo Slovenija 

praznuje 25 let so zbrali več kot 244 prispevkov. Torej vsekakor ne moremo zanikati, da je OŠ 

Vič zelo aktivna na različnih področjih delovanja in ne samo na področju vzgoje in 

izobraževanja v klasičnem smislu pouka. Svojim učencem, staršem in članom lokalne skupnosti 

ter različnim organiziranim skupinam v lokalni skupnosti ponuja velik izbor dejavnosti in s tem 

možnost povezovanja, spoznavanja in medsebojnega učenja.  

Nadaljevala sem z idejo, s katero bi lahko starše z nižjim socialno-ekonomskim statusom delno 

razbremenili vsaj materialnih skrbi. Predlagala sem, da bi na šoli dvakrat v šolskem letu (npr. 

jeseni in spomladi) organizirali izmenjavo stvari. Jeseni bi zbirali in izmenjavali učne 

pripomočke (barvice, zvezke, ...) in učbenike, spomladi pa rabljena, ampak nepoškodovana 

oblačila, obutev, igrače ter druge potrebščine (nahrbtnike, torbe, …). Ravnatelju je bila ideja 

zelo všeč in omenil je, da jo bodo v bližnji prihodnosti tudi realizirali. Vprašala sem o 

morebitnih nevarnostih in prednostih podobnega projekta. Ravnatelj je odvrnil, da ne vidi 
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nobenih težav, »saj bi učitelji in drugi pri projektu sodelovali prostovoljno. Vsi projekti na šoli 

so prostovoljni, zato ni težav, saj se za sodelovanje odločijo tisti, ki imajo interes za 

soudeležbo.« Torej predpostavlja, da ob prostovoljnem udeleževanju interesentov ne bi 

prihajalo do trenj, vandalizma in drugih težav. Njegovo mnenje podpiram. Ravnatelj meni, da 

bi pri projektu lahko sodelovali vsi, torej učenci, vsi zaposleni na šoli, starši učencev in tudi 

zunanji udeleženci. Njegovo mnenje je spodbudno, saj bi se lahko učenci ob soudeležbi in 

modelu učiteljev lahko naučili nekaterih vrednot, ki jim bodo koristile v življenju (skromnost, 

poštenost, solidarnost, razumevanje drugih, drugačnost, …).  

Za konec sem želela preveriti, kakšna stališča ima vodstvo šole glede novih, inovativnih 

tehnoloških pripomočkov in izumov, s katerimi želijo ohraniti naše okolje zeleno in zdravo. 

Zanimalo me je ravnateljevo stališče o postavitvi polnilnice za električna vozila na območje 

šole, do katere bi lahko dostopali posamezniki iz lokalne skupnosti šole. Ravnatelj se zaveda 

tehnološkega napredka in težnje po ekološkem ravnanju za ohranitev okolja. Postavitvi 

polnilnice ne nasprotuje, opaža pa težave. Šolsko območje je namreč tesno ograjeno in 

zavarovano z zapornico. Parkirišče je komaj dovolj veliko za potrebe zaposlenih, zato je 

nemogoče, da bi na tem mestu postavili še polnilnico. Poleg tega bi za uresničitev podobnega 

projekta potrebovali dovoljenje, podporo in soglasje MOL, ki je lastnica šolskega območja in 

stavbe. Če pa bi imeli prostor, pa ravnatelj meni, da bi »državljankam in državljanom sporočali 

s takimi in podobnimi projekti, da smo okoljsko bolj ozaveščena šola.« 

 

18.1.1. Sklep 

 

Moja druga hipoteza se je glasila »Osnovna šola Vič se z različnimi programi in dejavnostmi 

vključuje v ožjo lokalno skupnost.« Hipotezo sem glede na analizirani intervju z ravnateljem 

Osnovne šole Vič potrdila. OŠ Vič je vzoren primer dobre prakse, saj se z različnimi aktualnimi 

aktivnostmi zelo uspešno povezuje z lokalno skupnostjo, vključno z različnimi organiziranimi 

skupinami, društvi, ustanovami in podobno. Tudi v preteklosti je šola v svojih prostorih 

vključevala in omogočala srečanja in sodelovanja različnih društev, klubov in starostnih skupin 

v obliki medgeneracijskega sodelovanja. Za prihodnost pa ima tudi že ideje, s katerimi bo 

sodelovanje z lokalno skupnostjo le še poglobila.  

 

»Ravnatelj Osnovne šole Vič ima glede vključevanja šole v lokalno skupnost skozi izbrane 

prakse pozitivno mnenje, ker želi šolo bolje vključiti v ožjo okolico,« se je glasila moja tretja 

hipoteza, katero sem tudi lahko potrdila. Ravnatelj je izrecno izrazil zanimanje za mojo idejo o 
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organiziranju bazarja, pri katerem bi si interesenti izmenjavali rabljene in nepoškodovane 

stvari. Verjamem, da bo projekt zaživel že v prihodnjem šolskem letu.  

 

Skozi intervju z ravnateljem sem lahko opazila veliko zanimanje vodstva šole za povezovanje 

šole z lokalno skupnostjo. Vodstvo se zanima za dobrobit vseh vključenih v šolo, tako učencev 

in njihovih staršev kot tudi zaposlenih. Zelo uspešno se spopada z različnimi težavami, pri tem 

pa ohranja pozitivno naravnanost. 

 

18.2. Analiza intervjuja s članico šolske svetovalne službe 

 

Intervju s članico šolske svetovalne službe (v nadaljevanju ŠSS) je bil veliko bolj skop v 

primerjavi z intervjujem z ravnateljem OŠ Vič. Temu je botroval približujoč se konec šolskega 

leta in s tem povezano hitenje opravljanja vseh zapadlih in aktualnih težav, nalog in dolžnosti 

ŠSS. Kljub temu sem lahko pridobila pogled ŠSS na mojo tematiko diplomskega dela. 

 

Članica ŠSS je na vprašanje glede najema šolski prostorov podala kratek odgovor. Izpostavila 

je, da prostore oddajajo v športne, kulturne in izobraževalne namene različnim organiziranim 

društvom in klubom iz šolske okolice. Meni, da »to lokalni skupnosti daje sporočilo, da je šola 

odprta za različne interese«. Zbrana sredstva pa porabijo v različne namene, najpogosteje za 

sofinanciranje in finančno podporo tistim, ki to potrebujejo. Podobno, kot je že izpostavil 

ravnatelj, se članica ŠSS zaveda, da z oddajo prostorov različnim klubom, društvom in 

organiziranim skupinam šolo vključujejo v lokalno skupnost. Hkrati pa je nakazala, da ima šola 

s tem veliko dodatnega dela.  

 

Tudi javnega odprtja šolske knjižnice ne podpira, saj je mnenja, da obstajajo druge knjižnice, 

ki imajo na voljo veliko večji obseg bralnega gradiva in so zato obiskovalcem bolj zanimive. 

Verjetno javnega odprtja ne podpira zaradi dodatnega dela knjižničarke. Šolska knjižnica res ni 

velika, a vsebuje vsa potrebna gradiva in informativno gradivo za učence. Članica ŠSS se boji, 

da bi javno odprtje knjižnice ogrozilo nemoteno delo učencev, saj bi se lahko pripetilo, da 

določeno gradivo ne bi bilo na voljo, ker bi si ga sposodil nekdo drug (nekdo, ki ni član šole).  

Po opisu ideje o organiziranju podobnega projekta, kot je »Little Free Library«, je članica ŠSS 

omenila, da na šoli že potekajo ali so potekale podobne dejavnosti. Na šoli imajo tudi knjižne 

police. Gre za podoben projekt. Vsakdo lahko na polico odda knjigo ali revijo, ki jo je že prebral 

ali pa je ne potrebuje več in jo želi pokloniti drugim ljubiteljem zgodb in dogodivščin. Vsakdo 
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pa lahko vzame tudi knjigo ali revijo, ki ga zanima ali se mu zdi zanimiva. Izrazila je še svoje 

presenečenje nad tem, da »knjige ostajajo na policah«, s čimer je želela povedati, da ne prihaja 

do težav ali vandalizma in v resnici obstaja velik interes za ta projekt, zato ga ohranjajo. Ne 

vidi pa potrebe po organizaciji podobnega projekta, kot je »Little Free Library«, saj bi to 

pomenilo dodatno delo zaposlenim na šoli, ki bi morali nadzirati »majhno hiško s knjigami«. 

Spomnila se je, da je nekaj podobnega opazila tudi v mestu (v Ljubljani). Na avtobusnih 

postajah so bile pred nekaj leti nameščene knjige, ki jih je lahko vsakdo vzel, prebral in vrnil 

na neko avtobusno postajo. Tudi sama sem opazila ta projekt, ki pa žal ni uresničil zastavljenih 

ciljev, saj so bile knjige kmalu tako poškodovane, da niso bile več uporabne. Pred kratkim pa 

se je izvajal podoben projekt. Tokrat so bile knjige pritrjene na držala v avtobusih Ljubljanskega 

potniškega prometa. Žal so bile tudi te knjige kmalu tako poškodovane, da niso bile več 

uporabne.  

Odgovor članice ŠSS glede organizacije šole kot »Community center« me je presenetil. Sprva 

je navedla, da na šoli že potekajo dejavnosti, ki so podobne Community center in vključujejo 

poleg vzgojno-izobraževalne še kulturne, in rekreativne dejavnosti in druženje različnih 

interesnih skupin. Nadaljevala je, da » v javni šoli ni take potrebe po organizaciji takih centrov, 

ker je sama šola na splošno dobro organizirana. Smo majhna dežela in ni potrebe po takih 

centrih.« Ta del odgovora me je presenetil. Seveda se naš šolski sistem in organizacija vzgoje 

in izobraževanja razlikujeta od ameriškega, to pa še ne pomeni, da je naša organizacija šol 

popolna in ne potrebuje pomoči ali sprememb. Morda je članica ŠSS tak odgovor podala, ker 

ne pozna delovanja »Community center« oziroma si ne zna predstavljati, kakšen center bi šola 

postala.  

Zanimalo me je mnenje članice ŠSS o organizaciji varstva otrok, katerega bi vodile matere, ki 

bi se za to prostovoljno organizirale. V odgovoru je zopet izpostavila, da bi bila organizacija 

takega varstva dodatno delo zaposlenih na šoli. Poleg tega je mnenja, da je dovolj podaljšano 

bivanje, ki omogoča varstvo otrok do 17. ure. Dodala je še, da so imeli varstvo za priseljence 

preko Ceneta Štuparja, ki je potekalo v 1. in 2. letu šolanja po 17. uri in je bilo namenjeno 

učenju slovenščine. Meni, da organizacija posebnega varstva otrok ni potrebna.  

Članica ŠSS je mnenja, da na šoli že poteka dovolj projektov medgeneracijskega sodelovanja 

in da dodatnih ne potrebujejo, saj so že izčrpali vse opcije. Zelo dobro je potekal tečaj 

računalniškega opismenjevanja preko varuh e-šolar. Dodala je še, da »medgeneracijsko 

sodelovanje poteka s prostovoljci, nNajvečkrat v domu za ostarele, ali pred novim letom ali za 

praznovanja, kjer starostnike obišče učenec, ki igra inštrument.« Te dejavnosti potekajo 

predvsem v nižjih razredih OŠ in obstaja veliko zanimanje. Ne načrtujejo pa dodatnih 
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dejavnosti za medgeneracijsko sodelovanje. Sklepam, da se ŠSS zaveda pomena 

medgeneracijskega sodelovanja, saj se preko te dejavnosti učenci oziroma vsi udeleženci 

marsičesa naučijo (timskega dela, strpnosti, drugačnosti, sklepanja kompromisov, …). Zaradi 

trenutne preobremenjenosti z zadolžitvami pa ne vidi potreb po novih dejavnostih.  

Zanimalo me je še, ali imajo starši na voljo kakšen program za pomoč pri razreševanju vzgojno-

izobraževalnih težav. Omenila je, da so imeli šolo za pomoč staršem, ampak je bil program 

slabo obiskovan, zato so ga ukinili. Najbolj učinkovito je reševanje konfliktov in težav med 

roditeljskimi sestanki, kjer učitelji, vsak za svoje področje, izpostavijo aktualne težave. Starši 

pa imajo vedno možnost priti k ŠSS po individualno pomoč. Želela sem izvedeti, ali je opazila 

kakšne spremembe pri starših glede zastavljanja vprašanj. Odgovorila je pritrdilno , in sicer, da 

starši danes zastavljajo večje število vprašanj in bolj pogosto. Vprašanja so različna in jih 

zastavljajo predvsem takrat, ko se pojavi kak problem, težava, ali ko otrok krši šolska pravila 

in podobno. Starši se pogosteje vmešavajo tudi v sam proces poučevanja, ker želijo izsiliti svoja 

prepričanja, zato je potrebno veliko pojasnjevanja z obeh strani (starši in šola) in veliko 

medsebojnega razumevanja.  

Predzadnje vprašanje, ki sem ga zastavila članici ŠSS, je bilo glede organizacije bazarja, ki bi 

se izvajal dvakrat v šolskem letu (npr. jeseni in spomladi), ko bi organizirali izmenjavo stvari. 

Jeseni bi zbirali in izmenjavali učne pripomočke (barvice, zvezke, ...) in učbenike, spomladi pa 

rabljena, ampak nepoškodovana oblačila, obutev, igrače ter druge potrebščine (nahrbtnike, 

torbe, …). Svetovalna delavka je potrdila, da na šoli že izvajajo podobne projekte, kot so 

zbiranje odpadnih mobilnih telefonov, odpadnih baterij, zamaškov. Pred kratkim se je končalo 

zbiranje hrane in pripomočkov za živali. Zmagovalni razred je za nagrado prejel obisk in 

predavanje o psu vodniku. Ne vidi pa potrebe po dodatni organizaciji zbiranja rabljenih, a 

nepoškodovanih stvari in oblačil, saj so za to pristojne nevladne organizacije, kot so Karitas, 

UNICEF, Rdeči križ in podobno. Za otroke, ki izhajajo iz družin z nizkim socialno-ekonomskih 

statusom, na šoli obstaja fond, s katerim jim v obliki finančne podpore omogočajo udeležbo na 

šolskih izletih, ekskurzijah, valeti in podobno.  

Na zadnje vprašanje, ki se je nanašalo na postavitev polnilnice za električna vozila na območju 

šole, ki bi ga lahko koristil vsak posameznik v lokalni skupnosti, je svetovalna delavka izrazila 

svoj dvom v smiselnost tega projekta. Prepričana je, da je šola namenjena »vzgoji in 

izobraževanju. Ne vidim, da je smotrno, da bi rabili kaj podobnega v šoli.« Torej sklepam, da 

se ne strinja, da bi šola s podobnim projektom lokalni skupnosti pokazala, da so aktivna šola, 

ki sledi potrebam okolja in ekološkim alternativam energije.  
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18.2.1. Sklep 

 

Moja četrta hipoteza se je glasila: »Člani šolske svetovalne službe in učiteljice na osnovni šoli 

Vič imajo glede nadgradnje obstoječe prakse vključevanja šole v lokalno skupnost negativno 

mnenje, saj so že zdaj preveč obremenjeni.« Hipotezo bi lahko glede na zgornjo analizo 

intervjuja s članico ŠSS potrdila, a jo v resnici preklicujem. Razlog za to je, da sem med 

intervjujem s svetovalno delavko lahko govorila tudi o nadgradnji obstoječe prakse 

vključevanja šole v lokalno skupnost, o čemer meni, da je smiselno. Ideje, ki sem jih med 

intervjujem predstavila članici ŠSS, so ji bile zanimive za šolo, ki še nima velikega nabora 

različnih dejavnosti in aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v lokalno skupnost in aktivnosti, 

s katerimi podpira medgeneracijsko sodelovanje. Med intervjujem je večkrat tudi poudarila, da 

»ne vidi smisla ali potrebe po dodatnih projektih, ker jih imajo že dovolj«, kar potrjujejo mojo 

razlago. Razumljivo pa je njeno mnenje, da vsaka dodatna organizacija projekta ali aktivnosti 

pomeni le še več dela že tako obremenjenim zaposlenim na šoli. V resnici na šoli niso izkazovali 

potrebe po organizaciji novih projektov, saj obstoječi uresničujejo načrtovane cilje.  
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18.3. Analiza intervjuja z učiteljico biologije in gospodinjstva  

 

Za konec bom analizirala še intervju z učiteljico biologije in gospodinjstva in njen pogled na 

izbrane prakse vključevanja Osnovne šole Vič v lokalno skupnost.  

 

Na vprašanje glede oddajanja šolskih prostorov različnim interesentom v lokalni skupnosti je 

navedla, da večinoma prostore najamejo različna športna društva in klubi, in sicer največkrat z 

namenom rekreacije in treninga za nastope in tekmovanja. Meni, da ima tovrstno vključevanje 

društev in klubov v šolo pozitiven vpliv na vključenost šole v njeno okolico, s čimer se strinjam 

tudi jaz. Učiteljica je tudi navedla, da se zbrana sredstva namenijo popravilu, nabavi opreme in 

splošni obnovi šole in učnih potrebščin (od športnih in in izobraževalnih do tehničnih).  

Presenetil me je odgovor, da za razliko od ŠSS meni, da bi bilo dobro odpreti šolsko knjižnico 

vsem ljubiteljem zgodb in knjižnih pustolovščin, saj je prepričana, da bi šola s tem pridobila 

povezanost s šolsko skupnostjo oziroma z okolišem. Torej ne vidi nobenega problema ali 

težave, ki bi bila s tem projektom povezana, saj meni, da ni pomembna velikost in založenost 

knjižnice, pomemben je način in pristop vseh sodelujočih pri organizaciji in izvedbi podobnega 

projekta. Učiteljica je podprla tudi idejo, da bi na šolskem območju, podobno kot ameriški 

koleg, postavili leseno hiško, v katero bi lahko vsakdo odložil knjigo, ki jo je že prebral in je 

doma ne uporablja več. Hkrati bi lahko tudi vsak član lokalne skupnosti vzel knjigo, ki mu je 

zanimiva in jo želi prebrati. Učiteljica meni, da bi bil tak projekt zaželen. S tem bi spodbujali 

branje, člani lokalne skupnosti bi se med seboj lahko bolje povezovali,  in ne nazadnje, 

spodbujali bi razvoj bralne pismenosti ter opismenjevanja ljudi.  

Glede organizacije šole kot »Community center« pa ima učiteljica takšno mnenje: »Vključitev 

takšnih dejavnosti bi bila popestritev šole in dodana vrednost. Ne vem pa, kako bi se vse to 

obneslo v sodelovanju z mestno občino. Kot nevarnosti pa vidim, da bi lahko postalo območje 

šole zbirališče raznih skupin, ki so negativno naravnane.« Torej ne nasprotuje vključevanju 

rekreativnih, glasbenih in drugih dejavnosti v vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Seveda 

takega projekta šola ne bi zmogla organizirati sama in bi za to potrebovala pomoč in soglasje 

MOL, ki je lastnica šolskega območja in objekta. Njen pomislek glede zbiranja skupin, ki bi 

lahko imele negativen vpliv, je smiseln. Jaz sicer o tej nevarnosti nisem razmišljala, menim pa, 

da je realna. Ob ustreznem načrtovanju in izvedbi projekta menim, da bi bili kos tudi takšnem 

izzivu in da to ni razlog za obup že pred samim poskusom organizacije česa podobnega.   

Učiteljica je podala zanimiv odgovor na vprašanje o organizaciji varstva otrok v prostorih šole, 

ki bi ga vodile mame, ki bi se za to prostovoljno organizirale. Izpostavila je, da »kar se tiče 
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varstva otrok, da bi ga vodile matere, se mi zdi trenutno nesprejemljivo, saj bi s tem prevzemale 

veliko odgovornost. Starši otrok so namreč zelo zahtevni in pogosto neobjektivni.« Učiteljica 

predlaga, da bi bilo za varstvo otrok bolje zaprositi kakšno od učiteljic, saj meni, da bi se gotovo 

katera prostovoljno odločila za sodelovanje pri takšnem projektu. Njenega dvoma nisem 

predvidevala. Lahko pa je narobe razumela mojo idejo. Želela sem predstaviti rešitev za težavo 

varstva otrok po izteku podaljšanega bivanja v šoli ali problem staršev, ki ne vedo kako naj 

organizirajo varstvo, ko sami nimajo časa spremljati svojega otroka. Na vasi je varstvo otrok 

nekoliko lažje organizirati, saj na pomoč priskočijo stari straši ali pa bližnja soseda. V mestu 

pa je situacija lahko bolj težavna, zato sem predlagala, da bi v prostorih šole, ki so ustrezno 

opremljeni po končanem pouku, lahko tudi v času podaljšanega bivanja, ponudili varstvo otrok. 

V izogib dodatnemu obremenjevanju učiteljic bi lahko varstvo manjše skupine otrok (do 10) 

prevzela ena izmed mater. Predpostavljam, da mora ta mati poznati tako otroke kot tudi njihove 

starše, da bi se izognili morebitnim težavam in pomislekom, ki jih je izpostavila intervjuvana 

učiteljica.  

Nadaljevala sem z vprašanjem o medvrstniškem sodelovanju. Tudi učiteljica biologije in 

gospodinjstva je izpostavila, da tovrstne dejavnosti že obstajajo, saj so na šoli organizirali tečaj 

računalniškega opismenjevanja, pri katerem so mladi pomagali starejšim usvajati osnove 

računalništva in upravljanje z osebnim računalnikom. Šola že izvaja mojo idejo računalniškega 

opismenjevanja. Naštela je še nekatere druge dejavnosti, ki spodbujajo medgeneracijsko 

povezovanje. Te dejavnosti so: Vičkov dan, Viški žabji tek, OŠ Vič ima talent, Moja rodna 

domovina, … Njeni odgovori so bili podobni odgovorom ravnatelja OŠ Vič. Iz intervjuja z 

učiteljico sem lahko razbrala, da podpira tovrstne projekte in se jih tudi sama aktivno udeležuje. 

Zaveda se pomena in prednosti medgeneracijskega sodelovanja vseh udeležencev v omenjenih 

projektih. Učiteljica je še dodala: »Smo velika šola in marsikaj bi se lahko še dodalo, vendar je 

to dolgotrajen proces in traja postopno, več let. Trenutno nimam nekih predlogov.« Tako je 

odgovorila na vprašanje, ali ima kakšen predlog, kako bi še dodatno vključili šolo kot institucijo 

v lokalno skupnost. Glede na ugotovitve intervjuja z ravnateljem ne dvomim, da bodo v 

prihodnosti organizirali in uspešno realizirali še kakšen program, s katerim bodo omogočili 

medgeneracijsko povezovanje šole z lokalno skupnostjo.  

V nadaljevanju sem želela izvedeti kaj več o ideji, da bi v popoldanskih urah organizirali 

prostovoljna srečanja staršev, na katerih bi se pogovarjali o tematiki uporabe različnih 

propagiranih vzgojno-izobraževalnih vzvodih. Učiteljica meni, da bi bila takšna srečanja 

koristna. Imeli so že predavanja na temo, kako voditi roditeljske sestanke. Učitelji in starši so 

tekom teh predavanj spoznali, da so roditeljski sestanki hkrati čas prijetnih informacij, a tudi 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                 Lucija Peršin; diplomsko delo 

 

71 
 

čas, ko si starši izmenjujejo izkušnje, se pogovarjajo o problemih in podobno. Iz pridobljenih 

informacij sklepam, da učiteljica vidi potrebo po organizaciji takšnih srečanj. Že ravnatelj je 

izpostavil, da se ponavadi tisti starši, ki bi potrebovali takšna srečanja, le-teh nikoli ne udeležijo. 

Tisti pa, ki se udeležijo podobnih srečanj udeležijo, pa so z njimi zelo zadovoljni. Tudi članica 

ŠSS je izpostavila, da so že imeli podobna srečanja, ki pa niso bila dobro obiskovana in so jih 

zato ukinili. Potreba po organizaciji prostovoljnih pogovornih skupin za starše obstaja, v praksi 

pa se pokažejo težave.  

Na predzadnje vprašanje glede organizacije bazarja, pri katerem bi si izmenjavali rabljene, a  

epoškodovane stvari in oblačila, je učiteljica odgovorila takole: »Zanimiva ideja, ki bi bila 

izvedljiva. Je pa res, da se včasih vprašam, kako to, da ob vsakih govorilnih urah na mizah, 

stojijo kupi pozabljenih stvari učencev in jih ne starši ne učenci ne prepoznajo.« Iz intervjuja 

izvem, da učiteljica z določenimi sodelavci že izvaja podoben projekt. Med seboj si namreč 

izmenjujejo rabljena oblačila in obutev, včasih tudi rabljene učne pripomočke (učbeniki, berila, 

knjige, …), zato sem prepričana, da bi pri omenjenem projektu aktivno sodelovala tudi 

intervjuvana učiteljica biologije in gospodinjstva. Zaznava pa problem nasičenja z materialnimi 

dobrinami, kar se odraža v kupu pozabljenih nikogaršnjih stvari, zato je smisel organiziranja 

bazarja vprašljiv.  

Zadnje vprašanje intervjuja se je zopet nanašalo na postavitev polnilnice za električna vozila na 

območju šole, do katere bi bil neomejen dostop za vse interesente. Učiteljica idejo podpira, saj 

meni, da bi šola s tem sporočala, da se zaveda varčevanja z energijo in z neobnovljivimi 

surovinami ter varstvom okolja.  

 

18.3.1. Sklep  

 

»Člani šolske svetovane službe in učiteljice na osnovni šoli Vič imajo glede nadgradnje 

obstoječe prakse vključevanja šole v lokalno skunost negativno mnenje, saj so že zdaj preveč 

obremenjeni.« Tako se glasi moja četrta hipoteza, ki sem jo glede na zgornjo analizo intervjuja 

z učiteljico biologije in gospodinjstva ovrgla. Intervjuvana učiteljica ni nikoli podvomila v 

koristnost in namembnost predstavljenih idej in problematike. V večini se je strinjala z mojimi 

idejami in predlogi. Tudi sama se je lahko povezala s predstavljeno tematiko. Še več, učiteljica 

je izrazila, da me nedvoumno podpira pri raziskovanju in oblikovanju diplomskega dela. Poleg 

tega je zaposlena na zelo aktivni šoli, ki se odlično vključuje v lokalno skupnost. Ob 

upoštevanju tega lahko dodatno podkrepim komentar o preklicu postavljene hipoteze.  
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18.4. Primerjava stališč in mnenj intervjuvanih oseb  

 

Skozi intervjuje sem lahko pridobila različne poglede in mnenja na vključevanje šol v lokalno 

skupnost.  

 

Na Osnovni šoli Vič že izvajajo različne projekte in dejavnosti, s katerimi šolo vključujejo v 

lokalno skupnost. Te dejavnosti so na primer: tečaj računalniškega opismenjevanja, 

sodelovanje z različnimi špotnimi klubi, Vičkov dan, nastopi in prireditve ob posebnih 

priložnostih v bližnjem domu za ostarele, novoletni bazar, Viški Žabji tek, nočni pohod na 

Rožnik, sodelovanje z društvom Veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljana, šolski piknik, 

zbiranje zamaškov, zbiranje starih mobilnih telefonov, zbiranje hrane za brezdome živali in 

podobno. Pripravljeni bi bili organizirati tudi nov projekt, ki ga do sedaj še niso izvajali. Gre za 

projekt zbiranja in izmenjave rabljenih, toda nepoškodovanih stvari in potrebščin. Projekt bi 

organizirali dvakrat v šolskem letu, na primer jeseni in spomladi. Zbirali bi oblačila, obutev, 

igrače, šolske potrebščine in podobno. Pri projektu bi lahko prostovoljno sodelovali učitelji, 

starši, učenci in drugi zaposleni na šoli, lahko tudi druge osebe iz lokalne skupnosti. Pred leti 

so izvajali projekt Branja in pisanja, ki je potekal pod okriljem Zavoda za šolstvo. Ker je projekt 

presegel pričakovanja zaposlenih na Osnovni šoli Vič, premišljujejo o vnovični vzpostavitvi 

programa. Tokrat ga bodo izvajali v lastni režiji, saj je Zavod za šolstvo z omenjenim projektom 

končal. Intervjuvane osebe pa so med opravljanjem svojega poklica ugotovile, da določeni 

projekti, ki so jih izvajali na šoli, niso uresničili zastavljenih ciljev. Pred leti so izvajali projekt 

svetovanja staršem, pri katerem so obravnavali vzgojno-izobraževalna vprašanja. Projekt je bil 

zelo slabo obiskovan. Udeležili so se ga straši, ki v resnici niso imeli težav pri vključevanju 

svojega otroka v šolske obveznosti, čeprav je bil cilj projekta, da bi ga obiskovali starši, ki bi 

takšno pomoč potrebovali. Zaradi slabe udeležbe so program ukinili. Ugotovili so, da se glede 

vzgojno-izobraževalnih problemov staršev najhitreje in njabolj učinkovito pogovorijo med 

roditeljskimi sestanki, zato ne načrtujejo posebnega programa.  

 

Ravnatelj se zaveda pomena in koristi vključevanja šole v njeno lokalno skupnost. V ta namen 

na šoli že obstaja pester nabor projektov, programov in aktivnosti. Ravnatelj se tudi ne brani 

morebitnih novih projektov in z njimi povezanega dodatnega dela. Z veseljem sem tekom 

intervjuja ugotovila, da mu je ideja o organizaciji bazarja všeč in da jo bodo tudi uresničili.  
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Za razliko od ravnatelja, intervjuvana članica šolske svetovalne službe ne želi dodatnih 

projektov, saj je mnenja, da jih imajo že zdaj dovolj. Poleg tega ne želi opravljati dodatnega 

dela. Presenetilo me je njeno stališče, da so za pomoč otrokom in družinam, ki izhajajo iz manj 

vzpodbudnega okolja, na voljo nevladne organizacije in šoli ni treba nuditi dodatne pomoči. 

Tako stališče je izpostavila na moj predlog organizacije šolskega bazarja, kjer bi si člani lokalne 

skupnosti ali vsaj učenci in zaposleni na šoli med seboj izmenjavali rabljene, a nepoškodovane 

stvari in oblačila. Opazila sem razliko v mnenju ravnatelja in članice ŠSS, ki meni, da aktualni 

projekti popolnoma zadostujejo za vključevanje šole v lokalno skupnost, zato novih ne 

potrebujejo. Upam, da se članica ŠSS zaveda, da sprememba družbe zahteva tudi spremembo 

šole in s tem organizacijo novih, prenovljenih projektov in aktivnosti, ki zadovoljijo potrebe 

otrok in staršev. 

 

Stališče intervjuvane učiteljice biologije in gospodinjstva pa je podobno stališču ravnatelja. 

Opazila sem, da se učiteljica ne boji dodatnega dela, ki bi bil posledica organizacije novih 

projektov ali spremembe namembnosti šolskih prostorov, kot bi bilo na primer javno odprtje 

šolske knjižnice. Tudi sama se aktivno vključuje v različne projekte, s katerimi se šola povezuje 

z lokalno skupnostjo ter v projekte medgeneracijskega sodelovanja.  
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18.4.1. Sklep 

 

Hipoteza 1 se je glasila: »V Sloveniji imamo primere dobre prakse glede povezovanja šol z 

lokalnimi skupnostmi«. Hipotezo sem potrdila. Med pregledovanjem spletnih strani osnovnih 

šol v Sloveniji v Ljubljani in njeni okolici sem ugotovila, da večina šol nudi možnost najema 

njihovih prostorov v različne namene. Sklepam, da njihove prostore najamejo organizirane 

skupine in jih koristijo za opravljanje svojih aktivnosti in dejavnosti. Hkrati sem lahko na 

spletnih straneh osnovnih šol zasledila opise preteklih dogodkov, s katerimi se šola povezuje z 

lokalno skupnostjo. Te dejavnosti so večinoma bazarji, športne prireditve (tek, športna 

tekmovanja, nogometni turnir, odbojkarska tekma, …), kulturne ter glasbene prireditve. V 

Sloveniji imamo primer dobre prakse glede vključevanja šol v njeno lokalno skupnost. Zelo 

vzoren primer osnovne šole, ki se zaveda pomena in koristi vključevanja v svojo lokalno 

skupnost, pa je nedvoumno OŠ Vič.  
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19. ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ŠTUDENTOV IN 

ŠTUDENTK DVOPREDMETNIH VEZAV NA DODIPLOMSKI 

STOPNJI ŠTUDIJA IN MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA  
 

V tem poglavju bom predstavila rezultate, ki sem jih dobila z anketiranjem študentk in 

študentov dvopredmetnih vezav na dodiplomski stopnji študija in magistrski stopnji študija na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. S tem sem želela poizvedeti, kaj menijo o vključevanju šol v 

lokalno skupnost, kje vidijo nevarnosti in kje prednosti ter njihovo pripravljenost sodelovati pri 

različnih projektih, ki so organizirani na osnovni šoli.  

 

Zaradi boljše preglednosti na abscisni osi vseh grafov nisem vključila tez, ki so bile podane na 

anketnem vprašalniku. Namesto tega sem teze označila s številkami od 1 do 12. V spodnji 

legendi so predstavljene teze in pripadajoče številke.  

 

1 – Glavna naloga šol je vzgoja in izobraževanje. 

2 – Šole bi lahko svoje prostore v času zunaj pouka oddajale društvom/klubom. 

3 – Šola bi lahko enkrat tedensko del svojih prostorov ponudila mladim, ki bi v njih organizirali 

aktivnosti mladinskega centra. 

4 – Šol ni potrebno vključevati v lokalno skupnost. 

5 – Na šolah bi lahko organizirali bazarje, na katerih bi člani lokalne skupnosti izmenjavali 

rabljene, toda nepoškodovane stvari (oblačila, obutev, šolske potrebščine, igrače, …). 

6 – Šola bi lahko enkrat tedensko del svojih prostorov ponudila na razpolago organiziranim 

skupinam starostnikov, ki bi jih uporabili za svoje aktivnosti. 

7 – Nosim oblačila iz druge roke (»Second Hand«). 

8 – Nosim izključno oblačila, ki sem jih kupil/-a kot nova. 

9 – Nimam predsodkov glede rabljenih stvari. 

10 – V šolah je potrebno spodbujati medgeneracijsko sodelovanje. 

11 – Šole je smiselno v večji meri povezovati z lokalno skupnostjo.  

12 – Ob šolah je smiselno postaviti polnilnice za električna vozila, saj to razvija skrb za okolje. 

 

S pomočjo grafov želim predstaviti stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja študentk in 

študentov dvopredmetnih vezav na dodiplomski stopnji študija in magistrski stopnji študija na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani s podanimi tezami. 
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Graf 1: Stopnja strinjanja s podanimi tezami študentk dvopredmetnih vezav BI-KE-GO 

 

Graf 2: Stopnja strinjanja s podanimi tezami študentov dvopredmetnih vezav BI-KE-GO 

 

Grafa 1 in 2 prikazujeta število študentk in študentov, ki so se s posamezno tezo strinjali 

oziroma se s tezo niso strinjali.  

Kot sem pričakovala, se je večina študentk strinjala s tezo (teza 1), da je glavna naloga šol 

vzgoja in izobraževanje. Njihovo mnenje me ne preseneča, saj je skladno s Zakonom o osnovni 

šoli, ki med glavnimi nalogami šole navaja, da je glavni namen šole vzgoja in izobraževanje 

otrok.  
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Tudi z drugo tezo, da je smiselno šolske prostore v času zunaj pouka oddajati društvom in 

klubom, so se študentke dvopredmetnih vezav BI-KE-GO večinoma strinjale. Enako menim 

tudi jaz. Na tak način lahko številnim športnim, kulturnim, glasbenim in drugim klubom, v 

katere so včlanjeni šolski otroc,i omogočamo prostor, kjer lahko v miru izvajajo svoje 

dejavnosti in potrebe ter interese. Med pregledom spletnih strani različnih osnovnih šol v 

Sloveniji sem lahko opazila, da večina šol že omogoča možnost najema svojih prostorov v času 

zunaj pouka. V ta namen ima večina šol tudi izdelan in veljaven cenik najema posameznih 

prostorov. V pogovoru z ravnateljem Osnovne šole Vič sem pridobila informacijo, da imajo 

določeni klubi in društva s strani MOL financirano letno najemnino v prostorih šole. Naloga 

Osnovne šole Vič pa je, da prostore in termine najema pravično razdeli med vse klube in 

društva, ki koristijo njihove prostore. Med pregledom spletnih strani osnovnih šol v Sloveniji 

in med intervjujem z ravnateljem osnovne šole Vič sem pridobila informacijo, da v najem 

večinoma oddajajo večje prostore, kot so telovadnice, jedilnica, različne učilnice ter tudi šolsko 

igrišče.  

 

S tretjo tezo, »Šola bi lahko enkrat tedensko del svojih prostorov ponudila mladim, ki bi v njih 

organizirali aktivnosti mladinskega centra«, se je zopet strinjala večina anketiranih študentk. 

Teza je podobna drugi tezi, toda tu sem želela preveriti, ali se anketiranke strinjajo, da bi 

prostore šol lahko koristili mladi. Le-ti bi lahko v prostorih šole izvajali dejavnosti mladinskega 

centra, kot so na primer: urjenje v igranju inštrumentov; nogometni, košarkarski in drugi 

treningi; pevske vaje; načrtovanje dejavnosti (na primer načrtovanje in organizacija oratorijev) 

in podobno. Menim, da je večinsko strinjanje anketirank spodbudno za njihovo karierno 

delovanje, saj bodo podpirale tovrstne dejavnosti.  

 

Maloštevilni študentje so se popolnoma strinjali s prvimi tremi tezami. Predvidevam, da se 

strinjajo z uzakonjeno glavno nalogo šole, ki je vzgoja in izobraževanje, in se s tem zavedajo 

postavk Zakona o osnovni šoli. Zadovoljna sem z njihovim mnenjem, da je za šolo dobro, da 

spodbuja in podpira različne klube ter društva in da mlade spodbuja v njihovih interesih in 

delovanju. Glede na enotno mnenje sklepam, da bodo tudi v poklicni sferi negovali izražena 

stališča in mnenja.  

 

S četrto tezo, »Šol ni potrebno vključevati v lokalno skupnost«, sem želela preveriti, ali 

anketirani izražajo svoja resnična mnenja. Z veseljem sem ugotovila, da se tako študentke kot 

tudi študentje dvopredmetnih vezav BI-KE-GO večinoma strinjajo, da je vključevanje šol v 
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lokalno skupnost pomembno ali vsaj potrebno. Sklepam, da se zavedajo, da s tem pridobi na 

vrednosti šola, njeno vodstvo pa na ugledu. S tem šola tudi izraža, da se zaveda potreb lokalne 

skupnosti ter jo podpira in želi pomagati. Vključevanje v lokalno skupnost ne pomeni samo 

možnost najema šolskih prostorov, temveč tudi sodelovanje z različnimi zunanjimi ustanovami, 

ki so locirane v bližnji okolici šole. To so na primer domovi za ostarele, vrtci, druge šole, 

strokovni zavodi in institucije in podobno. Šola se v svojo lokalno skupnost vključuje tudi z 

organizacijo različnih prireditev in izobraževalnih medgeneracijskih aktivnosti. Sem lahko 

uvrščamo nastope učencev ob različnih priložnostih, kot so: glasbeni nastop v domu za ostarele 

ob večjih praznikih ali rojstnih dnevih, organizacija bazarjev, razstav učencev, izobraževanje v 

računalniški pismenosti starejših občanov (medgeneracijsko sodelovanje učencev in 

starostnikov) in podobno. Med pregledovanjem spletnih strani osnovnih šol v Sloveniji sem 

lahko zasledila takšne in podobne aktivnosti in dejavnosti, s katerimi se želijo šole povezovati 

z lokalno skupnostjo, v kateri so locirane. Podobne aktivnosti sta izpostavila tudi intervjuvana 

ravnatelj in članica šolske svetovalne službe Osnovne šole Vič. Oba sta neodvisno navedla, da 

so njihovi učenci redni obiskovalci bližnjega doma za ostarele, kjer prirejajo glasbene ali 

gledališke nastope za različne priložnosti (rojstni dnevi, novoletni koncert, …). V prostorih šole 

izvajajo tudi različna medgeneracijska sodelovanja, kot na primer: tečaj računalniške 

pismenosti, učno pomoč starejših učencev mlajšim, učne ure, kjer stari starši učencev opisujejo 

svoje izkušnje osnovnošolskega izobraževanja in podobno. V prednovoletnem času učenci na 

šoli prirejajo tudi različne bazarje, kjer lahko tudi zunanje osebe kupijo kakšen izdelek, ki so 

ga izdelali učenci Osnovne šole Vič. Na tak način vodstvo šole želi sodelovati z lokalno 

skupnostjo in menim, da je poskus zelo uspešen.  

 

»Na šolah bi lahko organizirali bazarje, na katerih bi člani lokalne skupnosti izmenjavali 

rabljene, toda nepoškodovane stvari (oblačila, obutev, šolske potrebščine, igrače, …)«,se je 

glasila peta teza. Študentke so zopet večinsko podprle tezo. Študentje pa so pri tej tezi izrazili, 

da so njihova mnenja različna. Pričakovala sem, da se bodo tako študentke kot tudi študentje 

strinjali s podano postavko, zato sem presenečena nad rezultati moške populacije študentov 

dvopredmetnih vezav BI-KE-GO. Domnevam, da različna menja rezultirajo iz različnih 

izkušenj študentov s podobnimi dejavnostmi. Zavedam se, da so pridobljeni rezultati 

nerelevantni, saj sem v anketiranje lahko vključila le 3 študente dvopredmetnih vezav BI-KE-

GO, ker je od vpisanih večina predstavnic ženskega spola. Sama se pridružujem mnenju 

študentk. V času mojega osnovnošolskega izobraževanja smo na šoli prirejali podobne zbiralne 

akcije. Zbirali smo na primer šolske potrebščine (barvne svinčnike, zvezke, rabljene učbenike, 
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šolske nahrbtnike, …). Podobna dejavnost poteka tudi med zaposlenimi na Osnovni šoli Vič. 

Nekateri zaposleni si med seboj izmenjavajo na primer rabljena oblačila in obutev (za otroke in 

odrasle) ter šolske potrebščine. Ravnatelj, članica šolske svetovalne službe in učiteljica 

biologije in gospodinjstva so med intervjujem izpostavili, da na šoli poteka tudi zbiranje 

zamaškov plastenk (v različne namene – nakup invalidskega vozička), rabljenih mobilnih 

telefonov, iztrošenih alkalnih baterij, hrane in potrebščin za begunce, zbiranje hrane za živali v 

bližnjem zavetišču in podobno. Iz pridobljenih informacij sklepam, da se osnovne šole (vsaj 

OŠ Vič) zavedajo, da otroci izhajajo iz družin z različnim socialno-ekonomskim statusom: 

Zavedajo se, da priseljenci doživljajo socialno in kulturno krizo ter da je šola ekološko 

ozaveščena in želi prisostvovati pri dejavnostih, ki koristijo okolju in s tem tudi lokalni 

skupnosti.  

 

Z naslednjo tezo, »Šola bi lahko enkrat tedensko del svojih prostorov ponudila na razpolago 

organiziranim skupinam starostnikov, ki bi jih uporabili za svoje aktivnosti«, sem želela 

preveriti stališča anketirancev glede povezovanja šol in starostnikov. Lahko se pripeti, da ljudje 

podpirajo vključevanje otroških in mladinskih društev ter klubov v prostore šole, ne spodbujajo 

pa vključevanje starostnikov. Iz pridobljenih podatkov anketirancev sem lahko zaključila, da 

se tako študentke kot tudi študentje strinjajo, da lahko tudi organiziranim skupinam starostnikov 

šole ponudijo in odstopijo svoje prostore, ki jih lahko koristijo za svoje aktivnosti. Tudi 

Pedagoška fakulteta sodeluje z različnimi klubi in društvi v njeni bližnji okolici. Tako smo v 

študijskem letu 2015/16 študentke 4. letnika študija dvopredmetni učitelj BI-GO uspešno 

sodelovale z Dnevnim centrom aktivnosti za starostnike Puhova. Pri tej dejavnosti je Pef 

omogočila starostnikom, da so ob vodstvu nekaterih študentk BI-GO, doc. dr. Stojana 

Kostanjevca in asist. Marine Erjavšek, uporabo praktikuma, kjer so opravile praktični del 

delavnice in pripravile celodnevni jedilnik. Dejavnost je bila del obveznosti študijskega 

izbirnega predmeta Prehransko svetovanje.  

 

»Nosim oblačila iz druge roke (»Second Hand«)«, se je glasila sedma teza. Z njo sem želela 

preveriti, kakšna stališča glede rabljenih stvari prevladuje med anketiranci. Teza se povezuje s 

peto tezo, ki je govorila o organizaciji bazarja z rabljenimi in nepoškodovanimi stvarmi. 

Predvidevala sem, da ob podpiranju organizacije bazarja anketiranci nosijo ali uporabljajo tudi 

stvari iz druge roke in zato nimajo negativnih predsodkov o rabljenih oblačilih. Nad 

pridobljenimi rezultati sem bila presenečena. Nisem namreč pričakovala, da večina študentk in 

študentov ne nosi oblačil iz druge roke. Le 6 študentk in noben študent je izrazilo, da nosijo 
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tudi rabljena oblačila. Mednje lahko prištevam tudi sebe. Predvidevam, da je rezultat posledica 

navade in vzgoje ter negativnih predsodkov. Z izrazom oblačila iz »druge roke« označujem 

oblačila, ki si jih izmenjujejo člani družine in sosedje v vasi ali stanovanjskem bloku oziroma 

bližnji okolici, ne pa oblačil iz Humane, Rdečega križa, Karitasa in podobno. Verjetno bi morala 

k tezi pripisati oziroma bolj specifično definirati, kaj želim izraziti z izrazom oblačila iz »druge 

roke«. Omenim lahko, da sem v Ljubljani opazila trgovino s »Secon Hand« oblačili, obutvijo 

in dodatki (torbice, bižuterija, pokrivala, …). Trgovine osebno še nisem obiskala, ampak lahko 

glede na opažanja sklepam, da dandanes ljudje nimajo več toliko negativnih predsodkov glede 

rabljenih stvari in oblačil, saj je trgovina dobro obiskana.. Tudi sama že od otroštva nosim 

rabljena oblačila in obutev ter uporabljam rabljene stvari (šolsko torbo, igre, igrače, …). Iz 

pridobljenih rezultatov sklepam, da študentke in študenti podpirajo idejo organizacije šolskih 

bazarjev, pri katerih bi sodelovali tudi sami, ampak to še ne pomeni, da nosijo rabljena oblačila 

in uporabljajo rabljene stvari.  

 

Z osmo tezo, ki se je glasila. »Nosim izključno oblačila, ki sem jih kupil/-a kot nova«, sem 

želela preveriti verodostojnost odgovorov anketirancev na predhodno, sedmo tezo. Študentke 

so večinsko potrdile tezo, torej večinoma nosijo oblačila, ki so jih kupila kot nova. Kljub temu 

pa so rezultati pokazali, da je vseeno nekaj študentk, ki nosijo tudi rabljena oblačila, saj se s 

tezo niso strinjale. Torej predvidevam, da so rezultati sedme teze, da anketiranci ne nosijo 

oblačil iz druge roke, nerealni. Do tega je verjetno prišlo zaradi teze same, saj bi jo morala bolj 

specifično oblikovati in dopisati, kaj mislim z izrazom »oblačila iz druge roke«. Študentje so 

se večinsko strinjali (dva študenta izmed treh), da večinoma nosijo oblačila, ki so bila kupljena 

kot nova. Torej večina anketirancev nosi oblačila, ki so kupljena kot nova. Pridobljeni rezultati 

so splošno realni in predvidljivi. Ker študentje in študentke večinoma izhajamo iz dobro 

situiranih družin ali pa si prihodek služimo s študentskim delom, si lahko kupimo nova oblačila, 

občasno pa uporabimo tudi rabljena oblačila in obutev.  

 

V anketni vprašalnik sem vključila nato še tezo, s katero sem želela direktno preveriti stališča 

anketirancev do rabljenih stvari. Študentke in študenti so se z deveto tezo, »Nimam predsodkov 

glede rabljenih stvari«, večinnoma strinjali. Večina anketirancev nima predsodkov glede 

rabljenih stvari. Med njimi ne prevladuje miselnost, da so rabljene stvari okužene z bacili ali da 

uporaba rabljenih stvari pomeni, da so odvisni od miloščine drugih (uporaba rabljenih stvari 

lahko povzroči sram). Z uporabo rabljenih stvari le-te na nek način recikliramo. S tem jim 

podaljšamo uporabnost in koristnost ter tudi prihranimo denar (rabljene stvari so običajno 
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cenejše ali celo brezplačne v primerjavi z novimi stvarmi). Z uporabo rabljenih stvari lahko 

učitelji delujejo kot model ali vzor učencem. Če učitelj uporablja rabljene stvari in oblačila, 

lahko učencem približa skromnost. Le-ti se lahko naučijo, da ni potrebno, da uporabljamo 

izključno nove stvari, saj so lahko rabljene stvari in oblačila še boljše ali vsaj enako kakovostne 

in vredne kot popolnoma nove stvari. Menim, da je skromnost pomemben del vzgoje.  

 

Deseta teza se je glasila: »V šolah je potrebno spodbujati medgeneracijsko sodelovanje.« S to 

tezo sem želela preveriti stališča anketirancev glede medgeneracijskega sodelovanja in pomoči. 

Z izrazom »medgeneracijsko sodelovanje« sem predvidevala medsebojno pomoč učencev 

(sošolcev), pomoč starejših učencev mlajšim, sodelovanje učencev s starostniki in podobno. 

Pridobljene rezultate podpiram, saj se je večina anketiranih študentk in študentov s tezo 

strinjala. Z medgeneracijskim sodelovanjem se lahko udeleženci marsičesa naučijo preko 

socialnega učenja oziroma učenja z opazovanjem. Udeleženci lahko z aktivnim udejstvovanjem 

spoznavajo in osvajajo nova spoznanja in znanja. Navezujejo lahko nove socialne stike; 

spoznavajo različna mnenja, stališča in različnost. Spoznajo, da biti drugačen ni napaka in tako 

dalje. Med medgeneracijskim sodelovanjem poteka tudi izmenjava izkušenj ter trening 

komuniciranja. Pri organiziranih medgeneracijskih aktivnostih v šolah pa lahko udeleženci 

spoznajo tudi pravo timsko delo ter njegove koristi v primerjavi s poudarjeno individualizacijo. 

Iz pridobljenih rezultatov ankete sklepam, da se anketiranci zavedajo prednosti in pomena 

medgeneracijskega sodelovanja in pomoči, zato hkrati predvidevam, da se tudi sami 

udeležujejo kakšnega organiziranega medgeneracijskega projekta ali aktivnosti in bodo tako 

obliko dela uporabljali tudi v poklicni sferi. Med intervjuji z ravnateljem Osnovne šole Vič, s 

članico šolske svetovalne službe ter z učiteljico biologije in gospodinjstva sem pridobila 

informacije, da na šoli ponujajo in omogočajo različne aktivnosti in projekte, kot so: učna 

pomoč vrstnikov, učna pomoč starejših učencev mlajšim, izobraževanje računalniške 

pismenosti starostnikov v sodelovanju z učenci Osnovne šole Vič. itd. Medgeneracijsko 

sodelovanje poteka zelo uspešno. Tudi v času lastnega osnovnošolskega izobraževanja sem se 

lahko udeleževala medgeneracijske učne pomoči, kjer sem pomagala mlajšim učencem 

(razredna stopnja) pri opravljanju domačih nalog med podaljšanim bivanjem. Menim, da so 

tovrstne dejavnosti in aktivnosti zelo koristne in poučne za vse udeležence, zato jih podpiram 

in jih bom tudi sama uporabljala v svoji poklicni karieri.  

 

Predzadnja teza se je glasila: »Šole je smiselno v večji meri povezovati z lokalno skupnostjo.« 

Teza je pozitivna različica četrte teze: »Šol ni potrebno vključevati v lokalno skupnost«. Zopet 
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se je večina anketiranih strinjala s tezo, torej podpirajo povezovanje šol z lokalno skupnostjo. 

Povezovanje pa lahko poteka na različne načine, vključno z že do sedaj omenjenimi in 

opisanimi. Način povezovanja šole z lokalno skupnostjo je odvisen od posameznika ali šole 

same. Nekatere šole imajo inovativne načine vključevanja v lokalno skupnost, druge sledijo 

bolj ustaljenim načinom in dejavnostim. Med pregledovanjem spletnih strani osnovnih šol v 

Sloveniji sem lahko zasledila, da večina šol ponuja in omogoča dejavnosti in aktivnosti, s 

katerimi se povezujejo z bližnjo okolico. Ponavadi so to različne prireditve (velikonočni čas, 

prednovoletni čas, zaključni pikniki in ekskurzije, …), nastopi (glasbeni, gledališki, dobrodelni, 

…), bazarji  in podobno, v katere se lahko vključijo interesenti v lokalni skupnosti. Pogosta so 

tudi sodelovanja z ustanovami, ki so locirane v bližini šol, kot so na primer domovi za ostarele, 

gasilska društva, vrtci, živalski in botanični vrtovi ter druge šole in fakultete. Tudi naša fakulteta 

sodeluje z vrtčevskimi otroci iz bližnjega vrtca. Otroci so v prostorih Pedagoške fakultete 

priredili gledališki in pevski nastop. Želim nakazati, da povezovanje šol ali fakultet z lokalno 

skupnostjo ni težko in ne zahteva velikega finančnega vložka. S povezovanjem z lokalno 

skupnostjo ter ustanovami, ki so locirane v njej, imajo vsi akterji korist (otroci znanje, učitelji 

pa strokovno podporo drugih strokovnjakov).  

 

S zadnjo tezo sem želela preveriti, kaj anketiranci menijo o opremljenosti šol ali njene okolice 

s sodobnimi aparaturami in pripomočki, kot so na primer polnilnica za električna oziroma 

hibridna vozila, ki bi bila dosegljiva vsem osebam v lokalni skupnosti šole. Anketirani študentje 

so bili zelo različnega mnenja, anketirane študentke pa so izrazile svojo nevednost. Zavedam 

se, da so rezultati, pridobljeni z anketiranjem študentov dvopredmetnih vezav BI-KE-GO 

nerealni, saj gre za zelo majhen vzorec, in verjamem, da bi bili rezultati drugačni, če bi bil 

vzorec večji. Študentje so zadnjo, dvanajsto tezo »Ob šolah je smiselno postaviti polnilnice za 

električna vozila, saj to razvija skrb za okolje«, ovrednotili glede na svoja stališča in interes, 

zato so odgovori zelo različni. Študentke pa očitno ne vejo, kako bi se postavitev polnilnice za 

električna vozila na območju šole obnesla v praksi. Ta dvom sta izpostavila tudi intervjuvana 

ravnatelj OŠ Vič in članica ŠSS. Ravnatelj je izpostavil, da šola ne more izvesti nobenega 

podobnega projekta brez dovoljenje MOL, saj je lastnica zemljišča in objekta šole. Hkrati 

šolsko območje prostorsko ne omogoča postavitve polnilnice, saj je že na splošno zasedeno z 

vozili uslužbencev in zavarovano z ograjo, zato bi bil dostop do parkirišča za zunanje osebe 

nemogoč. Splošno pa ravnatelj ne nasprotuje postavitvi tovrstnih polnilnic, saj meni, da s tem 

šola podpira ekološko miselnost.             
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Graf 3: Stopnja strinjanja s podanimi tezami študentk dvopredmetnih vezav FI-MA-RA-TE-

KE in PRI 

 

 

Graf 4: Stopnja strinjanja s podanimi tezami študentov dvopredmetnih vezav FI-MA-RA-TE-

KE in PRI  

 

Grafa 3 in 4 prikazujeta število študentk in študentov, ki so se s posamezno tezo strinjali 

oziroma se s tezo niso strinjali.  
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Študentje dvopredmetnih vezav FI-MA-RA-TE-KE in PRI so reševali isti anketni vprašalnik 

kot študentje dvopredmetnih vezav BI-KE-GO. Moj cilj je bil zato enak – ugotoviti, kakšna 

stališča prevladujejo pri anketiranih študentkah in študentih in ali so med spoloma razlike 

mnenju.  

 

Kot pričakovano so se anketirani študentke in študenti s prvo tezo, da je glavna naloga šol 

vzgoja in izobraževanje strinjali. Iz pridobljenih rezultatov sklepam, da anketiranci poznajo in 

spoštujejo Zakon o osnovni šoli, ki navaja, da je ena izmed glavnih nalog šole ravno vzgoja in 

izobraževanje otrok. Zelo majhno število anketiranih je na anketnem vprašalniku obkrožilo »ne 

vem«, kar pomeni, da izražajo dvom glede ustreznosti podane teze. Razlog za to leži v 

opredelitvi glavne vloge šole, saj se vedno pogosteje v opredelitev poleg vzgoje in 

izobraževanja vključujejo še druge naloge šol (modelno učenje, timsko delo, …). Na splošno 

pa se večina anketiranih strinja s prvo tezo »Glavna naloga šol je vzgoja in izobraževanje«.  

 

Želela sem ugotoviti, kaj menijo študentje dvopredmetnih vezav FI-MA-RA-TE-KE in PRI o 

namembnosti šolskih prostorov in šolskega območja. S pridobljenimi rezultati sem ugotovila, 

da večina študentk in študentov podpira idejo, da bi lahko šole svoje prostore v času izven 

pouka oddajale društvom/klubom. Predstavljene rezultate lahko zopet podkrepim z dejstvom, 

da veliko osnovnih šol na svojih spletnih straneh že omogoča najem določenih prostorov. 

Menim, da se šole zavedajo svoje vloge v lokalni skupnosti in na ta način omogočajo delovanje 

in obstoj različnih organiziranih skupin, tako mladih kot tudi starejših občanov.  

 

Tretjo tezo, »Šola bi lahko enkrat tedensko del svojih prostorov ponudila mladim, ki bi v njih 

organizirali aktivnosti mladinskega centra«, je večina anketirancev podprla. Glede na naše 

pedagoško izobraževanje, kjer je bila velikokrat poudarjena potreba po druženju, sodelovanju, 

združevanju interesov in moči, me pridobljeni rezultati ne presenečajo. Ravno mladi imamo 

možnost, da spremenimo današnji svet. Hkrati je pomembno, da med nami prevladuje takšna 

miselnost, saj bomo tudi sami v stiku z mladino, ki bo potrebovala našo podporo in pomoč ter 

vodenje. Tudi sama podpiram, da mladim omogočimo koriščenje šolskih prostorov, kot so 

telovadnica, igrišče, glasbena učilnica, učilnica za tehnični in likovni pouk, kjer bodo lahko 

sledili svojim interesom in konjičkom. Z nudeno vzpodbudo za njihove interese in delovanje 

lahko pripomoremo k razvoju izjemnih glasbenikov, športnikov in intelektualcev, ki bodo 

pustili svoj pečat v svetu.  
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Predstavim lahko tudi enoten rezultat na četrto tezo »Šol ni potrebno vključevati v lokalno 

skupnost«, saj se večina anketiranih študentk in študentov z njo ni strinjala. Tak rezultat sem 

pričakovala. Anketiranci se zavedajo pomena vključevanja šol v lokalno skupnost, kar omogoča 

sodelovanje z različnimi ustanovami in institucijami, ki jih skupnost vključuje. Učenci lahko s 

tem spoznajo različne ustanove in skupine ljudi in jih zato lahko bolje razumejo. S tem 

zmanjšamo trenja med različnimi skupinami ljudi in interesnimi skupinami. Odpravimo lahko 

zmotna prepričanja in stereotipe, ki vladajo pri posameznikih zaradi nepoznavanja delovanja in 

organizacije različnih interesnih skupin in različnih skupin ljudi. 

 

Peta teza se je glasila: »Na šolah bi lahko organizirali bazarje, na katerih bi člani lokalne 

skupnosti izmenjavali rabljene, toda nepoškodovane stvari (oblačila, obutev, šolske 

potrebščine, igrače, …).«. Večina anketiranih se z idejo strinja, manjšina pa ideje ne podpira. 

Do tega je najverjetneje prišlo zaradi različnih osebnih negativnih izkušenj s podobnimi 

aktivnostmi in zaradi morebitnih težav in nevarnosti, ki jih omenjena dejavnost lahko povzroči. 

Toda to nas ne sme ovirati pri načrtovanju in organizaciji podobnih dejavnosti. Med intervjujem 

je ravnatelj OŠ Vič na vprašanje, s kakšnimi težavami bi se lahko srečali, če bi organizirali 

podobno dejavnost, odgvoril: »Ne vidim nevarnosti.« Razlog za njegov odgovor so številne 

dobre izkušnje, saj na šoli organizirajo zbiralne akcije različnih stvari (odrabljene baterije, 

mobilni telefoni, zamaški, …), ki jih zbirajo v različne namene in se s tem povezujejo z lokalno 

skupnostjo in vključujočimi društvi/organizacijami. Tezo sem oblikovala z ozirom na vse 

otroke, ki izhajajo iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Če bi bazar lahko 

obiskovala večina ljudi lokalne skupnosti, bi lahko s tem velikemu številu otrok in staršev te 

lokalne skupnosti olajšali bremen. Otroci bi si lahko izbrali kakšno stvar (igračo, zvezek, 

knjigo, ...) in bi si s tem izpolnili skrito željo. Bazar bi potekal brezplačno. Vsakdo bi lahko 

kakšno stvar doniral in kakšno stvar, ki mu je všeč ali jo potrebuje vzel. Kaj več o tej ideji sem 

napisala v analizi intervjujev v predhodnem poglavju.  

 

S šesto tezo, da bi »šola enkrat tedensko del svojih prostorov ponudila na razpolago 

organiziranim skupinam starostnikov, ki bi jih uporabili za svoje aktivnosti«, se je večina 

anketirancev strinjala, manjšina pa ne. Verjetno rezultati izhajajo iz miselnosti, da imajo 

starostniki svoja društva in interesne skupine ter organizacije, ki imajo za delovanje svoje 

prostore. Povečini to tudi drži, vseeno pa nimajo vse organizirane skupine starostnikov 

prostorov, ki so opremljeni za vse vrste dejavnosti. Vsaka organizirana skupina starostnikov 

npr. nima možnosti in opreme za kuharske in računalniške tečaje, zato so odvisni od prostorov 
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in ustanov, ki omogočajo tovrstno dejavnosti. Kot primer dobre prakse lahko zopet omenim 

sodelovanje Pef in Dnevnega center aktivnosti za starejše Puhova. Študentke dvopredmetnih 

vezav BI-KE-GO smo uspešno izvedle delavnico zdravega načina življenja, pri kateri so lahko 

naše gostje v praktikumu pripravile okusne in zdrave jedi. Podoben primer je sodelovanje OŠ 

Vič in bližnjega doma za ostarele, ki so skupaj organizirali in izvedli tečaj računalniške 

pismenosti.  

 

Preverila sem tudi, kakšna miselnost prevladuje med anketiranci glede oblačil iz druge roke 

(»Second Hand«). Rezultati so podobni kot pri študentkah in študentih dvopredmetnih vezav 

BI-KE-GO. Izkazalo se je, da večina anketiranih dvopredmetnih študentov FI-MA-RA-TE-KE 

in PRI  ne nosi »Second Hand« oblačil. Oblačila iz druge roke nosijo le 3 anketirani študentje 

in 5 anketiranih študentk. Pridobljeni rezultati so zopet posledica nespecifično definirane teze. 

Najverjetneje bi morala dodatno razložiti, kaj menim z izrazom »Second Hand« in da pri tem 

ne mislim, da nosijo izključno samo oblačila in obutev iz druge roke. Tudi sama ne nosim 

izključno samo rabljenih oblačil in obutev. Moja garderoba pa vseeno vključuje nezanemarljiv 

delež oblačil in obutve iz druge roke. Zakaj me zanima stališče do rabljenih stvari? Preprosto 

zato, ker ob organizaciji bazarja z rabljenimi, toda nepoškodovanimi stvarmi pomeni, da se 

bodo izmenjala oblačila in stvari iz druge roke. Predpostavljala sem, da kdor ne nosi oblačil iz 

druge roke, ne bo imel ideje in želje organizirati podobnih dejavnosti. Toda ugotovila sem, da 

ti dve stvari nista nujno povezani. To dokazujejo rezultati pete teze. 

 

Tudi rezultati osme teze, »Nosim izključno oblačila, ki sem jih kupil/-a kot nova«, potrjujejo, 

da so rezultati sedme teze nerealni. Opazila sem razkorak v strinjanju s podano osmo tezo, saj 

so študentje in študentke izrazili, da ne nosijo izključno oblačil, ki so jih kupili kot nova. Torej 

lahko zaključim, da nosijo tudi oblačila iz druge roke in da bi morala sedmo tezo bolj 

specificirati.  

 

Sedmo in osmo tezo dodatno podkrepi deveta teza, saj je večina anketirancev potrdila, da 

nimajo predsodkov glede rabljenih stvari. Iz tega lahko sklepam, da v primeru organizacije 

bazarja z rabljenimi stvarmi ali kakšne podobne aktivnosti večina anketiranih ne bi imela 

negativnih predsodkov in bi bili pripravljeni pri aktivnosti tudi sodelovati.  

 

V nadaljevanju sem želela preveriti stališča anketirancev glede medgeneracijskega sodelovanja, 

ki je dober način modelnega in sodelovalnega učenja, pri katerem se lahko otroci naučijo 
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strpnosti, razumevanja drugačnosti, sklepanja kompromisov, komunikacije in podobno. Večina 

anketiranih študentk in študentov dvopredmetnih vezav FI-MA-RA-TE-KE in PRI so deseto 

tezo, »V šolah je potrebno spodbujati medgeneracijsko sodelovanje«, podprli. Pridobljen 

rezultat je pričakovan, saj smo študentje Pedagoške fakultete podučeni o pomembnosti in 

koristnosti medgeneracijskega sodelovanja in pomoči. Ne nazadnje nam starejši študentje 

posredujejo informacije o določenih študijskih predmetih in izvajalcih, nam svetujejo o načinu 

študija in podobno. Tudi to je način medgeneracijskega sodelovanja. Na naši fakulteti je aktivna 

tudi skupina tutorjev, ki z medgeneracijsko pomočjo pomaga vsem študentom in študentkam, 

ki se k njim zatečejo po pomoč ob različnih težavah in problemih. Na osnovnih šolah pa 

večinoma medgeneracijsko sodelovanje poteka kot oblika učne pomoči, kjer starejši učenci 

pomagajo mlajšim ali kjer si sošolci med seboj pomagajo pri učenju. Tudi sama sem v času 

osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja pomagala sošolkam in sošolcem pri učenju 

določenih učnih premetov (biologija, angleščina, nemščina).  

 

Enajsta teza se je glasila: »Šole je smiselno v večji meri povezovati z lokalno skupnostjo.« Tezo 

je podprla večina anketirancev, saj je omogočala osebno presojo, kako lahko šolo vključujemo 

v lokalno skupnost. Ponavadi se za dosego takšnega cilja organizira različne aktivnosti, ki 

vključujejo nastop gasilca, policista, člana specialne ustanove za gluhe in naglušne/slepe in 

slabovidne, prebivalca doma za upokojence in podobno. Učenci imajo priložnost »iz prve roke« 

spoznati prednosti in slabosti ter značilnosti poklica/ustanove/življenjskega obdobja. S tem 

pridobijo osebno izkušnjo in veliko bolj trajno znanje.   

 

Zadnja, dvanajsta teza se je glasila: »Ob šolah je smiselno postaviti polnilnice za električna 

vozila, saj to razvija skrb za okolje.« Z njo sem želela preveriti stališča anketirancev glede 

novih, sodobnih in inovativnih tehnoloških in drugih idej, s katerimi lahko ohranjamo naravo, 

razvijamo ekološko mišljenje in trajnostni razvoj. Vse to je ne nazadnje povezano s šolo in z 

lokalno skupnostjo, v kateri je locirana. Inovativna ideja ima lahko korist za vse člane lokalne 

skupnosti, čeprav je ideja vključena v šolo. Anketirane študentke so večinsko izrazile svojo 

nevednost. Verjetno niso popolnoma prepričane, kako bi lahko varno potekalo koriščenje 

polnilnice članov lokalne skupnosti na območju šole, kjer se zadržujejo učenci različnih starosti. 

Tak pomislek sem imela tudi jaz, toda verjamem, da bi bila ob skrbni organizaciji in nadzoru 

ter jasno postavljenimi pravili in seznanitvi občanov lokalne skupnosti in učencev (ter staršev) 

ideja izvedljiva. Z mojim mnenjem se strinja večina anketiranih študentov. Seveda pa je 

odvisno, kateri projekt je smiselno vključiti na šolsko območje, glede na to, koliko prostora ima 
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šola na voljo. Če je šolsko območje majhno, omejeno in zaščiteno z ograjo ali dvižno zapornico, 

je postavitev polnilnice za električna vozila nesmiselna, saj ne bi bila dostopna članom lokalne 

skupnosti in s tem ne bi dosegala cilja ekološke naravnanosti.  

 

19.1. SKLEP 

 

Na koncu lahko navedem naslednje sklepe: 

 

Večina anketirancev, ne glede na spol in študijsko usmeritev, podpira zakonsko predpisane 

glavne naloge šole. Iz tega lahko sklepam, da se zavedajo vsebine Zakona o osnovni šoli in 

drugih zakonskih določil, ki jih moramo bodoči učitelji poznati, spoštovati ter se po njih ravnati.  

 

Večina anketirancev, ne glede na spol in študijsko usmeritev, podpira različne oblike 

medgeneracijskega sodelovanja, vključevanja različnih mladinskih in starostnih organiziranih 

skupin v prostore šole, kjer bi organizirali in opravljali svoje interesne in druge dejavnosti. Iz 

tega sklepam, da se anketiranci zavedajo pomena in pozitivnih lastnosti tovrstnih sodelovanj 

tako za šolo kot tudi za učence in druge udeležence. 

 

Večina anketirancev, ne glede na spol in študijsko usmeritev, nima predsodkov glede rabljenih 

stvari in podpira idejo organizacije brezplačnih bazarjev, kjer bi si lahko člani lokalne skupnosti 

med seboj izmenjali nepoškodovane rabljene stvari, oblačila in obutev. Večina anketirancev je 

že sodelovala v podobnih aktivnostih, za otroke otroke, ki izhajajo iz družin z nizkim socialno-

ekonomskim statusom.  

 

Do manjših razlik v spolu je prišlo med anketiranci pri vključevanju inovativnih projektov v 

šolsko območje, s katerimi bi lahko prispevali k ekološki osveščenosti. Sklepam, da je do teh 

razlik prišlo zaradi različnih osebnih interesov študentk in študentov, saj predvidevam, da se 

večina študentk ne ukvarja z dejavnostmi in projekti, ki imajo tehnično/tehnološko osnovo 

(polnilnice za električna vozila, zelena energija, …). Posledično jim primanjkuje znanja in ne 

razumejo povezave teh dejavnosti s šolo in njeno lokalno skupnostjo, kar se odraža v 

pridobljenih rezultatih.  
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Hipoteza 5 se je glasila: »Študentje dvopredmetnih vezav Pedagoške fakultete v Ljubljani imajo 

pozitivno mnenje glede vključevanja šole v lokalno skupnost.« Hipotezo potrjujem. Iz zgornje 

analize ankete je razvidno, da študentje dvopredmetnih vezav BI-KE-GO in FI-MA-RA-TE-

KE ter PRI razumejo pomen in prednosti povezovanja šole z njeno lokalno skupnostjo. S tem 

imajo vsi akterji korist. Učenci lahko »iz prve roke« pridobijo informacije, ki jih potrebujejo za 

opravljanje šolskih obveznosti. Če šola npr. sodeluje s specialno ustanovo v njeni lokalni 

skupnosti lahko učenci direktno pridobijo informacije, s kakšnimi težavami se srečujejo slepe 

in slabovidne osebe. Učenci se lahko naučijo številnih vrednot, kot so solidarnost, poštenost, 

strpnost, drugačnost in podobno, skozi medgeneracijsko sodelovanje z bližnjim domom za 

ostarele, v katerem lahko nastopajo ob različnih priložnostih in tako naprej. Z veseljem sem 

ugotovila, da študentje cenijo takšno povezovanje in projekte, zato verjamem, da se bodo tudi 

sami v poklicni sferi aktivno angažirali za podobne projekte in aktivnosti. 

 

Zadnja, šesta, hipoteza se je glasila: »Študenti dvopredmetnih vezav Pedagoške fakultete v 

Ljubljani in študentke magistrskega študija pedagoške računalništva in informatike (PRI) so 

pripravljeni prostovoljno sodelovati pri različnih projektih, ki so organizirani na osnovni šoli.« 

Tudi to hipotezo potrjujem. V anketni vprašalnik sem sicer vključila tezo, ki se posredno 

navezuje na to hipotezo, namreč tezo: »Nimam predsodkov glede rabljenih stvari.« Večina 

anketiranih študentov in študentk dvopredmetnih vezav BI-KE-GO in FI-MA-RA-TE-KE in 

PRI so izrazili, da nimajo negativnih predsodkov glede rabljenih stari. Ne nazadnje tudi sami 

uporabljajo oziroma nosijo rabljena oblačila. Večinoma se na šolah organizirajo dejavnosti 

zbiranja različnih rabljenih, toda nepoškodovanih stvari in potrebščin, zato menim, da je 

pridobljen podatek vzpodbuden, saj anketiranci nimajo predsodkov glede rabljenih stvari in 

bodo pogosteje sodelovali pri podobnih projektih, ki so organizirani na šoli.  
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20.   ZAKLJUČEK 
 

 V diplomskem delu sem želela pokazati na zamike industrijsko kapitalistične družbe v 

današnjo sodobno družbo, družbo tveganja. Za nekdanjo industrijsko kapitalistično družbo so 

bili značilni družbeni razredi. Družbena slojevitost se je zdela urejena in stalna. Danes pa smo 

lahko priča razgradnji in zamikanju velikih družbenih skupin in družbeno-socialnih struktur, 

kar se kaže na večih področjih hkrati, kot na primer s poudarjeno individualizacijo, v 

izobraževanju in na trgu delovne sile.  

Ljudje se danes v svetu in v Sloveniji spoprijemamo z mnogimi tveganji (družbenimi, 

industrijskimi, političnimi, modernizacijskimi, gospodarskimi in podobno), ki jih producira 

kapitalizem in ki imajo različen vpliv na družbene razrede, saj so mednje različno porazdeljena. 

Zdi se, da se tveganja kopičijo v nižjem slojih, bogastvo pa višjem sloju. Če k tveganjem 

dodamo še stopnjo izobrazbe in kvalifikacije, to še dodatno oteži življenje nižjih slojev. 

Posamezniki z nižjo stopnjo izobrazbe veljajo kot nekvalificirana delovna sila, zato so 

izpostavljeni večjemu tveganju za izgubo zaposlitve kot pa visoko kvalificirani posamezniki z 

višjo stopnjo izobrazbe. Tveganja pa ne prizanesejo niti bogatemu višjemu sloju. Zaradi 

globalizacije tveganj prihaja do efekta bumeranga, kar pomeni, da tudi bogate prizadenejo 

tveganja, od katerih so imeli prej korist ali katere so prikrivali (Beck, 2009). Zavedati se 

moramo, da tveganjski razredi niso enaki družbenim razredom, saj se zaradi generalizacije 

modernizacijskih tveganj sprošča družbena dinamika (družbeno-socialna struktura) in je zato 

ne moremo več kategorizirati v razrede ali sloje. Še več, tveganja naraščajo skupaj z napredkom 

in dobičkom. Ljudje se danes, ne glede na socialno-ekonomski status, ne moremo izogniti 

tveganjem. Prebivalci z nizko stopnjo izobrazbe, ki veljajo za nekvalificirano delovno sila, so 

pripravljeni v zakup vzeti tudi ogrožajoča tveganja. Zato se industrije selijo v tretji  svet, kjer 

je veliko nekvalificirane delovne sile in še vedno vlada skrajna revščina. Za te ljudi so mogočne 

industrije odrešitev od materialne stiske. Pred tveganji in nevarnostmi, ki jih industrije prinašajo 

s seboj, pa si zatiskajo oči. Vse to prestajajo za neznatno plačilo, ki pomeni ostro razliko med 

preživetjem in smrtjo.  

Globalno razporejena tveganja, kot opozarja Beck (2009), odpravljajo notranjo družbeno 

zgradbo industrijske družbe (družbene razrede, družbene reforme, položaj spolov, zakon, 

starševstvo in poklic). Modernizacija na prelomu 21. stoletja pa je v družbo prinesla 

spremembe, zaradi katerih naj bi se začeli ljudje osvobajati od družbenih form industrijske 

družbe (sloja, razreda, družine, spolnih vlog). Porazdelitvena logika modernizacijskih tveganj 
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je le ena dimenzija družbe tveganja. Tveganja, ki jih je prinesla modrnizacija, so prikrita z 

družbenimi, biografskimi in kulturnimi tveganji in negotovostmi, ki so zrahljale notranji 

družbeni sestav industrijske družbe. Zrahljali so se družbeni razredi, družinske forme, položaj 

spolov, zakon, starševstvo, poklic. Ljudje so se res osvobodili tradicionalnih pogledov na 

razrede in družinske splete, zato pa so postali bolj odvisni od samih sebe, od svoje lastne 

delovnotržne usode, vključno z vsemi tveganji in možnostmi. Gre za proces individualizacije 

meščanstva. Ta proces individualizacije pa ni prizanesel niti mezdnemu delavcu ob vstopu na 

trg delovne sile, ki predstavlja osvoboditev od družinskih, sosedskih in poklicnih vezi ter od 

regionalne kulture in pokrajine. Individualizacija je imela velik vpliv tudi v stanovski 

perspektivi. Za delovanje ljudi je vezanost na družbene razrede izgubljala svoj pomen, saj so se 

začele oblikovati individualizirane življenjske oblike, ki zahtevajo od ljudi, da sami sebe 

postavijo v središče svojih življenjskih načrtov in načina življenja. To je povzročilo, da 

kapitalizem vedno bolj zamika, razbija družbene razrede in hkrati samega sebe. Kljub očitnim 

zamikom družbenih razredov pa družbena neenakost ostaja, saj se skupaj z brezrazrednostjo 

kaže v vedno pogostejši brezposelnosti in naraščajoči neenakosti. Sprememba na področju 

spolnih položajev je krepko prizadela ženske, ki ob ločitvi lahko zaidejo v novo revščino, ki je 

večinoma začasna in vezana na materialne dobrine. Poudarjena individualizacija ima za ženske 

negativno posledico, saj morajo usklajevati poklicne zahteve, izobraževalne pritiske, nadzor in 

oskrbo otrok ter vsakodnevna gospodinjska opravila. Posamezniki postanejo odvisni od dela 

zunaj doma, od izobrazbe, potrošnje, socialnopravnih uredb in oskrbe, potrošniških ponudb in 

podobno. S tem nastajajo individualni položaji, ki so odvisni od institucij in so zanimivi za 

politično manipulacijo. Proces individualizacije pa nima samo negativnih posledic. Zaradi 

razpuščanja tradicionalnih družbenih struktur in razredov, dviga materialnega življenjskega 

standarda in skrajšanega delovnega časa so družine (in posamezniki) pridobili več časa za 

nepridobitno delo. Prosti čas lahko porabijo npr. za nakupovanje, družinske izlete, druženje s 

prijatelji, hobije in podobno. Ženske so pridobile status »plačane pomočnice« (Beck, 2009, str. 

117), saj jih je vedno večji delež zaposlenih tudi v času materinstva, ker so se s samostojno 

zasluženim denarjem  končno otresle oznake, kot pravi Beck (2009): »kuhinjskega pohištva, ki 

celo govori« (str. 118). Lastno pridobljeni kapital deluje osvobajajoče, še več, samostojno 

zasluženi denar ženskam omogoča, da zrahljajo svojo vpetost v družino in zakon.   

Družbeni razredi se začnejo v svoji tradicionalni formi zaradi individualizacijskih procesov, 

večjih odvisnosti od izobrazbe in mobilnosti, razpuščati. Začne se doba tržno posredovane 

skupnosti, ki povzroči velike spremembe v mezdnem delu. Opazimo lahko vedno večji pomen 
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in poudarek na formalni izobrazbi za opravljanje nekega poklica. S tem nastane odvisnost od 

izobrazbe, ki vodi do izoblikovanja nove notranje družbene hierarhije. Zaradi razvoja je prišlo 

do zloma družbeno strukturne dinamike, ki je ne moremo razložiti s tradicionalnim načinom 

oblikovanja razredov niti s tradicionalnim stanovsko-tržnim posredovanim poskupnjevanjem 

znotraj družbenih razredov. Vse skupaj vodi do (vsaj navideznega) propada velikih skupin, kot 

smo jih poznali v kapitalistični družbi.  

Z izginevanjem družbe velikih skupin se pojavljajo nove težave, kot so dolgotrajna 

brezposelnost, nova revščina, izobrazba, ki ne zagotavlja dela in podobno. Individualizacija v 

resnici pojasni novo revščino, ki nastaja zaradi vedno večje družbene neenakosti. Dohodki 

samozaposlenih, podjetij, delavcev, upokojencev, uradnikov in uslužbencev se gibljejo več ali 

manj vzporedno s povprečnim razvojem (Beck, 2009). Medtem pa je mogoče opaziti, da se pri 

prejemnikih podpore za brezposelne (brezposelne, predčasno upokojene, priložnostne delavce 

in tiste, ki sploh ne morejo vstopiti na trg delovne sile) in socialne pomoči, gibljejo navzdol. 

Pojav je skladen z izoliranjem enega dela prebivalstva, ki je trdno integriran v trg delovne sile 

in v hitro naraščajočo skupino (siva cona brezposelnosti) podzaposlenosti, vmesne zaposlitve 

in trajne brezposelnosti in ki živi od vedno skromnejših javnih sredstev ali od neformalnega 

dela (delo na črno, lastno delo). S tem se povečuje brezposelnost, ki je zdaj stvar posameznika, 

saj so družbeni razredi razbiti. Tveganje za dolgotrajno brezposelnost se povečuje pri skupinah, 

ki so v poklicni sferi že tako zapostavljene (posameznikih z minimalno izobrazbo ali brez 

izobrazbe, ženske, starejše osebe, tujci, osebe z zdravstvenimi težavami, mladostniki). 

Brezposelnost je postala generalizirana in normalizirana in ni več vezana na razred ali 

marginalne skupine ljudi.  

Izginevanje družbeno-socialne strukture družbe privede do tveganja mezdnega dela. Nekoč so 

izobrazba, ustrezne strokovne kompetence in poklic zagotavljali zaposlitev zunaj doma. Poklic 

in družina sta na začetku moderne veljala kot varnostni mehanizem za obstoj življenja, saj sta 

življenju dajala stabilnost in rutino. To zdaj z razpuščenimi družbenimi razredi in oblikovanjem 

novih modernih družinskih ter družbeno-socialnih form ne velja več. Pridobitno delo se je 

drastično spremenilo in izgubilo varnostno in zaščitno funkcijo. Nekdanjo polno zaposlenost je 

zamenjala množična brezposelnost, saj so se zaradi procesa racionalizacije začele pojavljati 

različne oblike podzaposlenosti ali nezaposlenosti. Proces racionalizacije je povzročil 

fleksibilizacijo sistema pridobitnega dela, natančneje fleksibilizacijo kraja dela, delovne 

pogodbe in uvedbe skrajšanega delovnega časa delavcev. Posledica tega je bila zabrisana meja 

med delom in nedelom, saj so lahko posamezniki delo opravljali od doma, to pa je vodilo v 
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fleksibilne, pluralne oblike podzaposlenosti. Pojavljati se je začela tudi fleksibilizacija delovnih 

oblik in razmerij. Podobno se je zgodilo s podjetniško obliko pridobitnega dela (nekoč v 

tovarnah), ki jo je danes mogoče vzpostaviti elektronsko na daljavo. Skratka, fleksibilizacija 

delovnega časa in prostora ter sprememba polnega delovnega časa v delovna mesta s skrajšanim 

delovnim časom prinašata prerazporeditev dohodka, socialne varnosti, priložnosti za kariero in 

nižjega položaja v podjetju. Fleksibilizacija dela je sicer omogočala ljudem, da so uskladili 

pridobitno delo in družinsko življenje, toda v zakup so morali sprejeti posledice 

destandardizacije delovnega časa in kraja, ki vodijo v sistem fleksibilne, pluralne, 

decentralizirane podzaposlenosti z mnogimi tveganji, vključno z brezposelnostjo. 

Številna podjetja in industrijski obrati zamenjujejo človeško delovno silo z mehansko. Svoje 

delovanje avtomatizirajo, racionalizirajo in reorganizirajo z vpeljavo različnih robotov,  

moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije, visoko tehnološke delovne sile in 

podobno. Posledica tega je, da mladina z opravljeno višjo stopnjo izobrazbe nima 

zagotovljenega  prestopa iz izobraževalnega sistema na trg delovne sile, saj imajo podjetja z 

manj človeške delovne sile večji profit in izkoristek ter so bolj konkurenčna. Mladi se zato iz 

srednjih poklicnih šol vpisujejo v nadaljnje/dodatno izobraževanje in s tem samo podaljšujejo 

in odlašajo stisko in jim stalno grozi brezposelnost. To pa privede v psihološke probleme in 

dileme (dvom, negotovost, nekoristnost, eksistenčna kriza, …). Brezposelnost enako prizadene 

tudi akademsko izobražene. Danes mladina kljub ustrezni strokovni izobrazbi in kvalifikacijam 

nima zagotovljenega prehoda v poklicno sfero, saj izobrazba sama ne zagotavlja zaposlitve, kot 

je to veljalo nekoč. Prehod iz izobraževalnega v zaposlovalni sistem je obdan v tančico 

negotove prihodnosti in osebne stiske. Avtor Richard Sennett (2008) v svoji knjigi Kultura 

novega kapitalizma opisani fenomen poimenuje »duh nekoristnosti«, ki ga povzročajo naslednji 

dejavniki: »globalizirana ponudba delovne sile, avtomatizacija in politike, povezane s 

staranjem prebivalstva« (Sennett, 2008, str. 61). Opisani problem velja tudi v Sloveniji, saj se 

študentje srečujemo s podobnimi težavami, ko nam uspešno opravljena strokovna izobrazba, ki 

nam zagotavlja ustrezne strokovne delovne kompetence, ne zagotavlja prehoda v zaposlitev.  

K sreči šole po svetu postopno reorganizirajo svoje delovanje z vpeljavo različnih aktivnosti in 

programov ter sodelujejo z drugimi strokovnjaki in organizacijami, s čimer pripomorejo k 

reševanju problemov, ki jih prinaša današnja moderna družba  ̶  družba tveganja. V ZDA in 

Angliji so veliko izobraževalnih programov (od osnovnošolskega do vključno akademskega 

izobraževalnega programa) organizirali kot »Community« centre oziroma kot središča 

skupnosti. Šole (šolsko območje vključno z infrastrukturo in bližnjo okolico) delujejo kot 
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središča skupnosti. To pomeni, da v prostorih šole v času izven pouka izvajajo in organizirajo 

različne aktivnosti, dejavnosti in projekte, ki temeljijo na prostovoljnem sodelovanju. 

Dejavnosti in programi so različni in se dotikajo različnih problemov članov lokalne skupnosti, 

v kateri je šola locirana. Aktivnosti so namenjene medgeneracijski pomoči in sodelovanju, 

informacijsko-komunikacijskemu in računalniškemu opismenjevanju, reševanju stereotipnih 

prepričanj med generacijami in marginalnimi skupinami ter socialno izobčenimi skupinami 

(brezdomci, kulturne manjšine, priseljenci, dolgotrajno brezposelni), zmanjševanju občutka 

nekoristnosti (upokojenci, dolgotrajno brezposelni), pomoči mladim materam pri zagovarjanju 

varstva otrok, spodbujanju samostojnosti in koristnosti (starostniki), omogočanju ustrezne 

strokovne izobrazbe, kariernemu svetovanju in podobno. Za zagotavljanje tovrstne pomoči in 

vzpodbude članom lokalne skupnosti so ameriške in angleške šole svoje lokalne skupnosti 

razdelile glede na izpostavljen problem ali potrebo. Zato poznamo središča skupnosti, ki so 

namenjena in prilagojena problemom, potrebam in lastnostim starostnikov in ostarelih oseb. 

Takšen je na primer »Oakland County« v Michiganu. Gre za realno naselje v Michiganu in tudi 

za istoimensko spletno stran, ki sta prilagojena potrebam, zahtevam in problemom starejših 

oseb, starih 50 let in več. Tudi naselje Royal Oak je organizirano kot središče skupnosti, ki je 

prilagojeno bivanju starejših oseb. Naselje aktivno sodeluje z drugimi organizacijami, klubi in 

organiziranimi skupinami v svoji bližnji okolici in na ta način omogoča kakovostno življenje 

svojim prebivalcev. Peace Community Center je središče skupnosti, ki se je popolnoma 

osredotočilo na nudenje enakih možnosti in pogojev otrokom in mladostnikom pri opravljanju 

obveznosti izobraževanja. Gre za naselje Hilltop, ki je razvilo različne podporne izobraževalne 

programe, s pomočjo katerih otroke spremlja in spodbuja od vrtca do akademskega 

izobraževanja. S pomočjo teh podpornih programov zagotavljajo trajno, uporabno znanje in 

izoblikovanje dobre samopodobe otrok in mladostnikov, ki so se prostovoljno vključili vanje. 

Tudi univerza Wisconsin Madison je svoje univerzitetno naselje organizirala kot središče 

skupnosti, ki svojim učenjakom ponuja bogate izobraževalne in prostočasne programe (športne, 

kulturne, glasbene in podobno). Univerza svojim študentom in prebivalcem naselja ponuja tudi 

finančno olajšavo pri najemu univerzitetnih prostorov za izvajanje različnih aktivnosti (športni 

treningi, glasbene vaje, seje, seminarji in podobno).  Skratka, po svetu imamo veliko število 

primerov dobrih praks pri reševanju nekaterih problemov naše današnje moderne družbe in 

posledic zapada kapitalističnega sistema.  

Ne smemo pa spregledati, kako se s podobnimi problemi spopadamo mi na našem domačem 

ozemlju. Veliko število osnovnih šole organizira in aktivno izvaja pester nabor aktivnosti, 
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dejavnosti in programov, s katerimi se v resnici že povezujejo z bližnjo lokalno skupnostjo. Gre 

za projekte medgeneracijske pomoči, računalniškega opismenjevanja, druženje ljudi ob 

kulturnih, glasbenih, športnih in plesnih prireditvah pod vodstvom šol, za organizirane debatne 

večere, kjer se dotikajo aktualnih tem ali problemov in podobno. Glede na zbrane vtise in 

informacije, ki sem jih pridobila večinoma s pregledovanjem spletnih strani različnih osnovnih 

šol v Sloveniji, se mi zdi, da se večina šol v resnici ne zaveda, se da z aktualnimi programi ter 

aktivnostmi in dejavnostmi, ki jih ponujajo prostovoljnim interesentom, v resnici že povezuje 

s svojo bližnjo lokalno skupnostjo. Vedno več šol se zaveda, da je potrebno učencem pokazati 

in dokazati, da je lahko že najbližji sosed strokovnjak na nekem področju in da ima veliko 

neizkoriščenega strokovnega znanja, ki bi ga želel deliti z mladino. V naši bližini se lahko 

nahajajo ljudje, ustanove, organizirane skupine ljudi, organizacije in podobno, katerih si ne 

moremo predstavljati, dokler jih ne spoznamo in se naučimo sodelovati z njimi (privatno ali 

poklicno, strokovno). Vzoren primer dobre prakse je zato Osnovna šola Vič, saj organizirajo, 

vodijo in negujejo precejšnje število programov, aktivnosti, dejavnosti in šolskih tradicij, s 

katerimi se odlično povezujejo s svojo lokalno skupnostjo. Svojim učencem in zaposlenim 

nudijo veliko kakovostnih možnosti za pridobivanje strokovnega znanja in sposobnosti 

navezovanja novih in ohranjanju obstoječih socialnih stikov. Vsakemu učencu in zaposlenemu 

omogočajo strokovno in osebnostno rast. Vse skupaj pa temelji na prostovoljstvu, saj nobenega 

ne silijo v sodelovanje, če tega ne želi. Šola s svojimi programi rešuje probleme, kot so: 

zmanjšanje občutka manjvrednosti starostnikov, in dolgotrajno brezposelnih ljudi, računalniška 

nepismenost starejših oseb, zagotavljanje varstva otrok mladih mater, (vedno) dostopni 

strokovnjaki za probleme na temo starševstva , ugoden najem prostorov za aktivnosti drugih 

društev, klubov in organiziranih skupin, ustvarjanje novih in negovanje obstoječih socialnih 

vezi, razbijanje stereotipnih prepričanj marginalnih skupin ljudi in socialno izključenih skupin 

ljudi in tako naprej. Dobro vključevanje šole v svojo lokalno skupnost omogoča vzpodbuden 

odnos učiteljev. Pomemben je odnos učiteljev do svojega poslanstva. Zavedati se morajo 

(moramo) da delo učitelja ni samo prenos znanja na mlajše generacije, ampak je pomembno 

tudi medosebno znanje, sodelovanje, razumevanje problemov in potreb drugih. Pomembni so: 

osebnostna struktura učitelja, njegove moralne norme, osebna mnenja in prepričanja, zmotna 

stereotipna prepričanja, stopnja kognitivnega razvoja in »mindset«  (pogled na svet, pristop k 

reševanju težav in problemov) in podobno.  

Zato sem anketirala skupino sovrstnikov, ki bodo nekoč opravljali učiteljski poklic. Zanimale 

so me teme, kot so: predsodki do rabljenih stvari, obutve in oblačil, mnenje o glavnih in 
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pomožnih nalogah šole kot ustanove, mnenje o vključevanju v lokalno skupnost, prostovoljno 

sodelovanje pri šolskih projektih, programih in aktivnostih s katerimi se šola povezuje z lokalno 

skupnostjo, mnenje o medgeneracijskem sodelovanji. Z veseljem sem prišla do zaključka, da 

se mladi bodoči učitelji zavedajo pomena vključevanja šole v lokalno skupnost, čeprav se hkrati 

zavedajo, da to pomeni dodatno delo. Poznajo tudi načine in metode, s katerimi se lahko šolo 

vključuje v lokalno skupnost, saj so našteli nekaj svojih primerov. Gre za dejavnosti in 

aktivnosti, pri katerih sodelujejo že zdaj (pomoč učno manj uspešnim učencem in mladim, 

računalniško opismenjevanje, vodenje športnih krožkov in tako naprej). Ugotovila sem, da se 

glede nošenja rabljenih ali novo kupljenih stvari, obutve in oblačil ločimo na dva tabora  ̶  na 

skupino posameznikov, ki nosimo večinoma rabljena oblačila in obutev, ter skupino 

posameznikov, ki nosi večinoma nova kupljena oblačila. Vsi pa nimajo predsodkov glede 

rabljenih oblačil, saj bi vsi anketiranci posegli tudi po rabljeni obutvi, če bi bilo to potrebno 

(ekonomski problemi).  

S pridobljenimi rezultati sem zadovoljna, saj sem opazila spodbudno tendenco mladih bodočih 

učiteljev. Zavedamo se težav današnje moderne družbe. Znamo prepoznati probleme in 

ustrezne načine ter metode reševanja. Pri tem se zavedamo, da imajo šole zelo velik potencial, 

velik strokoven kader ljudi, dovolj prostora na šolskem območju, da lahko z njihovo pomočjo 

rešimo ali vsaj omilimo nekatere probleme moderne družbe in propadanja nekdanjega 

industrijsko kapitalističnega sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                 Lucija Peršin; diplomsko delo 

 

97 
 

21.   VIRI IN LITERATURA 
 

Beck, U. (2009). Družba tveganja : na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina. 

Community Center. (2016). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Community_centre 

Hull House. (2016). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Hull_House 

Jane Addams. (2016). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Addams  

Jane Addams Hull-House Museum. (2016). Pridobljeno s http://www.hullhousemuseum.org/ 

Krek, J. in Metljak, M. (ur.). (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.  

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  

Little Free Library.  (b.d.). Pridobljeno s https://littlefreelibrary.org/ 

Little Free Library. (2016). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Free_Library 

Oakland County, Michigan. (b.d). Pridobljeno s:  

https://www.oakgov.com/health/seniors/Pages/default.aspx 

Osnovna šola Vič. (b.d.). Pridobljeno s http://www.osvic.si/ 

Peacecommunitycenter.org. (b.d.). Pridobljeno s https://peacecommunitycenter.org/ 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani. (b.d.). Pridobljeno s https://www.Pef.uni-lj.si/ 

Pirc, V. (2009). Časovna banka Slovenije. Mladina, 27. Pridobljeno s       

http://www.mladina.si/47663/casovna-banka-slovenije/ 

Pomurec.com. (24.2.2011). Pridobljeno s  

http://www.pomurec.com/vsebina/3626/Casovna_banka_Slovenije_%E2%80%93_no

v_pogled_na_sfero_dela 

Rifkin, J. (2007). Konec dela : zaton svetovne delavske sile in nastop posttržne dobe. Ljubljana: 

Krtina. 

RoyalOak. Senior\Community Center. (b.d.). Pridobljeno s  

http://mi-royaloak.civicplus.com/356/Senior-Community-Center 

Sennett, R. (2008). Kultura novega kapitalizma. Ljubljana: Založba *cf.  

STA.si. (16.11.2009). Pridobljeno s  

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_centre
https://en.wikipedia.org/wiki/Hull_House
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Addams
http://www.hullhousemuseum.org/
https://littlefreelibrary.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Free_Library
https://www.oakgov.com/health/seniors/Pages/default.aspx
http://www.osvic.si/
https://peacecommunitycenter.org/
https://www.pef.uni-lj.si/


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                 Lucija Peršin; diplomsko delo 

 

98 
 

https://www.sta.si/1449004/v-sloveniji-deluje-casovna-banka-za-nedenarno-izmenjavo-

storitev 

Štefančič, M. (2014). Ali ima kapitalizem prihodnost? Mladina, 19. Pridobljeno s  

http://www.mladina.si/156408/ali-ima-kapitalizem-prihodnost/ 

TheAtlantic.org. (20. 2. 20015). Pridobljeno s  

http://www.theatlantic.com/national/archive/2015/02/little-free-library-

crackdown/385531/ 

Timebanking UK. (b.d.). Pridobljeno s http://www.timebanking.org/ 

TimeBanks USA (b.d.). Pridobljeno s http://timebanks.org/ 

Time-based currency. (2016). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Time-

based_currency 

University of Winsconsin – Madison. (b.d.). Pridobljeno s  

https://www.housing.wisc.edu/apartments-resident-communitycenter.htm 

ZRSZ. (2010). Pridobljeno s https://www.ess.gov.si/   

https://www.sta.si/1449004/v-sloveniji-deluje-casovna-banka-za-nedenarno-izmenjavo-storitev
https://www.sta.si/1449004/v-sloveniji-deluje-casovna-banka-za-nedenarno-izmenjavo-storitev
http://www.mladina.si/156408/ali-ima-kapitalizem-prihodnost/
http://www.theatlantic.com/national/archive/2015/02/little-free-library-crackdown/385531/
http://www.theatlantic.com/national/archive/2015/02/little-free-library-crackdown/385531/
http://www.timebanking.org/
http://timebanks.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_currency
https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_currency
https://www.housing.wisc.edu/apartments-resident-communitycenter.htm
https://www.ess.gov.si/


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                 Lucija Peršin; diplomsko delo 

 

99 
 

22.  PRILOGE 
 

22.1.  Priloga 1: Anketni vprašalnik: ŠOLE KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI 

 

Pozdravljeni, 

 

Sem Lucija Peršin, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete, smer dvopredmetni učitelj 

biologija – gospodinjstvo. Pred seboj imate anonimno anketo na temo mojega diplomskega dela 

Šole kot središča skupnosti. Zbrane podatke bom potrebovala za empirični del diplomske 

naloge. Prosim vas, da si vzamete 10 minut časa in kar najbolj iskreno odgovorite na vprašanja 

anketnega vprašalnika.  

 

Zahvaljujem se vsem sodelujočim, saj ste mi s tem olajšali raziskovalno delo. 

 

 

Spol:           M                Ž 

 

Študijska smer:_______________________________________________________________ 

 

Spodaj je podanih nekaj trditev. Ustrezno označite svoje strinjanje oz. nestrinjanje z njimi. 

1 – se popolnoma ne strinjam, 5 – se popolnoma strinjam.  

 

  1 2 3 4 5 

1. Glavna naloga šol je vzgoja in izobraževanje.      

2. Šole bi lahko svoje prostore v času zunaj pouka oddajale 

društvom/klubom. 

     

3. Šola bi lahko enkrat tedensko del svojih prostorov ponudila 

mladim, ki bi v njih organizirali aktivnosti mladinskega 

centra. 

     

4. Šol ni potrebno vključevati v lokalno skupnost.      

5. Na šolah bi lahko organizirali bazarje, na katerih bi člani 

lokalne skupnosti izmenjavali rabljene, toda nepoškodovane 

stvari (oblačila, obutev, šolske potrebščine, igrače, …). 

     

6. Šola bi lahko enkrat tedensko del svojih prostorov ponudila 

na razpolago organiziranim skupinam starostnikov, ki bi jih 

uporabili za svoje aktivnosti. 

     

7. Nosim oblačila iz druge roke (»Second Hand«).      

8. Nosim izključno oblačila, ki sem jih kupil/-a kot nova.      

9. Nimam predsodkov glede rabljenih stvari.      

10. V šolah je potrebno spodbujati medgeneracijsko 

sodelovanje. 

     

11. Šole je smiselno v večji meri povezovati z lokalno 

skupnostjo. 

     

12. Ob šolah je smiselno postaviti polnilnice za električna 

vozila, saj to razvija skrb za okolje. 

     

Priloga 2: Polstrukturiran intervju  
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22.2.  Priloga 2: Polstrukturiran intervju na temo: ŠOLE KOT SREDIŠČA 

SKUPNOSTI 

 

1. Na vaši spletni strani imate objavljeno možnost najema prostorov vaše šole. V najem 

ste ponudili športne dvorane, različne učilnice, avlo, računalniško učilnico ipd. 

a) Komu oddajate svoje prostore?  

b) Za kakšne namene oddajate svoje prostore?  

c) Opišite svoje mnenje, kako to vpliva na vključenost šole v skupnost/njeno okolico? 

d) V kateri namen porabite pridobljena sredstva? 

 

2. Ali bi v najem oddajali tudi šolsko kuhinjo? Na primer v najem Kriznemu centru za 

mlade. Mladi bi s praktičnim delom v šolski kuhinji spoznavali osnovne načine 

priprave jedi in za kratek čas bi pozabili na težave. Mi lahko utemeljite svoj odgovor? 

 

3. Ali bi bilo smiselno vašo šolsko knjižnjico odpreti vsem ljubiteljem zgodb in knjižnih 

pustolovščin? Kaj bi s to potezo vaša šola pridobila?  

 

4. Ameriški kolegi so zaradi želje po širšem opismenjevanju organizirali projekt, pri 

katerem so v skupnosti zgradili »little free library«. To so majhni, privlačni prostori, v 

katerih so prosto dostopne knjige. Le-te lahko vzame vsakdo, ki si želi brati. Na istem 

mestu lahko vsakdo tudi pusti knjigo, ki jo je že prebral in jo je pripravljen oddati v 

nadaljnje kroženje. Bi lahko kaj podobnega pripravili tudi pri vaši šoli? 

 

5. Naši ameriški in angleški ter finski kolegi šole organizirajo tudi kot »comunity centre«. 

To so prostori/objekti, kjer potekajo izobraževalne in rekreativne dejavnosti. Kaj menite 

o tem, da bi takšne dejavnosti vključili v objekt šole? V čem vidite pozitivne vidike in 

v čem nevarnosti? 

 

6. Ali bi lahko v prostorih šole (telovadnica, običajna učilnica) organizirali varstvo otrok 

iz šolske okolice? Varstvo otrok bi izmenično vodile matere, ki bi se za to prostovoljno 

organizirale. Verjamete, da bi v takšnem projektu lahko sodelovala katera od vaših 

učiteljic?  

 

7. V šoli se učenci med drugim učijo tudi medgeneracijskega sodelovanja in razumevanja. 

Ali imate predlog, kako bi lahko to tematiko vključili v svojo šolo tako, da bi šola 

omogočila srečevanje različnih generacij, npr. v obliki računalniškega opismenjevanja, 

pomoči pri iskanju po internetu oz. internetnega izobraževanja; v obliki bralnih večerov 

in pogovorov ipd. Kaj menite o omenjenih idejah? Bi dodali kakšno vašo? 

 

8. Ali na šoli že načrtujete kakšen projekt, s katerim bi šolo dodatno povezali z okoljem? 

 

a) Verjamete, da že danes v vaši šoli potekajo aktivnosti, ki šolo postavljajo v 

središče skupnosti?  

b) Lahko naštejete vsaj kakšno od aktivnosti, ki so naravnane v to smer? 

 

c) Če ste prepričani, da tovrstno povezovanje šole z okoljem ni potrebno, primerno, 

vas prosim, da svoje stališče na kratko utemeljite. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                 Lucija Peršin; diplomsko delo 

 

101 
 

 

d) Če nameravate vključitev šole v delovanja lokalne skupnosti dodatno okrepiti, 

vas prosim, da mi naštejete nekaj primerov tovrstnih pristopov, projektov. 

 

9. Imate morda še kakšen predlog, kako bi lahko vključili šolo kot institucijo v skupnost? 

Mi lahko o tej svoji ideji poveste še kaj več? 

 

10. Ali na šoli že izvajate kakšen program, poleg svetovalne službe, za pomoč staršem pri 

vzgojno-izobraževalnih vprašanjih?  Mi lahko opišete ta program? 

11. Ali imajo vaši zaposleni možnost izraziti in skupaj prediskutirati svoje probleme, 

mnenja ipd., ki se oblikujejo tekom opravljanja njihovega poklica?  

 

12. Bi bilo smiselno organizirati debatno skupino, katero bi vodil izmenično vsak zaposleni, 

ki bi se želel udeležiti debate? 

13. Na šoli bi v popoldanskih urah organizirali prostovoljna srečanja staršev, pri katerih bi 

se dobili in pogovarjali o tematiki uporabe različnih, preko medijev propagiranih 

vzgojnih in izobraževalnih vzvodih. Menite, da bi bila takšna srečanja koristna za 

starše? Mi lahko to svoje mnenje dodatno predstavite? 

 

14. Ali bi bili takim dejavnostim in programom naklonjeni starši ali pa bi izražali 

pomisleke in neodobravanje (varnost otrok)? Mi lahko svoje mnenje na kratko 

predstavite?  

 

15. Kaj menite o ideji, da bi na vaši šoli dvakrat v šolskem letu (npr. jeseni in spomladi) 

organizirali izmenjavo stvari. Jeseni bi zbirali in izmenjavali učne pripomočke 

(barvice, zvezke, ..) in učbenike, spomladi pa bi zbirali in izmenjavali rabljena, ampak 

nepoškodovana oblačila, obutev, igrače ter druge potrebščine (nahrbtniki, torbe, …). 

Mi lahko na kratko predstavite vaše mnenje in pomisleke?  

 

16. Bi se vam zdelo mogoče ob šoli ob podpori lokalne skupnosti postaviti polnilnico za 

hibridna oz. električna vozila? Kakšno sporočilo o šoli bi na ta način dobili vaši 

učenci, učenke? Kaj bi ta in druge aktivnosti, ki smo jih omenjali zgoraj sporočale 

državljankam in državljanom o vaši šoli in njeni naravnanosti? 

 


