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»Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo vede, prezira avtoriteto, 
nima nobenega spoštovanja do starejših in raje govori, kot dela. 
Mladi ljudje niti ne vstanejo, ko starejši vstopijo. Ugovarjajo 
svojim staršem, v družbi se širokoustijo, pri mizi goltajo slaščice 
in prekrižanih nog tiranizirajo učitelje.« (Sokrat, 470-399 p.n.š.)



Vzgojni načrt - zgolj dokument 
ali pripomoček – vprašanja za razpravo

 Ali je vzgojni načrt v pomoč ali zgolj nepotrebna zakonska obveza 
šole in dodatna obremenitev za učitelje, strokovne delavce in 
ravnatelja?

 Komu je namenjen, koga naj bi zajemalo vzgojno delovanje 
(učitelje, ostale delavce šole in učence ali zgolj učence)?

 Kakšne vzgojne cilje zasleduje vzgojni načrt? Kako je šola prišla 
do opredelitve vzgojnih ciljev?

 Kako je vzgojni načrt nastal?
 Kdo je sodeloval pri pripravi vzgojnega načrta?
 Kdo je sodeloval pri potrjevanju?

 Kakšno vlogo imajo oz. naj bi imeli starši pri uresničevanju 
vzgojnega načrta?



Vzgojni načrt - zgolj dokument 
ali pripomoček – vprašanja za razpravo

 Ali šola redno evalvira izvajanje vzgojnega načrta?
 Ali šola na podlagi evalvacije prilagaja vzgojni načrt? Kako 

pogosto ga prilagaja? Koliko sprememb je doživel od šolskega 
leta 2008/09?

 Ali so vrednote, ki so zapisane v obstoječih VN, po nekaj letih še 
skupne?

 Ali pravila šolskega reda izhajajo iz vzgojnega načrta in so 
usmerjena v doseganje vzgojnih ciljev, zapisanih v vzgojnem 
načrtu?

 Kakšni so v praksi pozitivni (negativni) učinki zakonske uvedbe 
vzgojnega načrta? Kakšne ovire ali težave opažate na področju 
vzgojnega delovanja šole oziroma pri pripravi in uresničevanju 
vzgojnih načrtov)?

 Ali se delavci šole strokovno izobražujejo in nadgrajujejo znanje, ki 
so potrebna za izvajanje vzgojnega načrta in zasledovanja 
vzgojnih ciljev?

 Ali šola za posamezne učence pripravljajo tudi individualizirane 
vzgojne načrte? Kdo sodeluje pri pripravi in kdo spremlja 
izvajanje?



Zakonska opredelitev vzgojnega 
delovanja in vzgojnega načrta v OŠ

 Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
 s spremembo ZOsn v letu 2007 (UL RS 102/2007, 

z dne 9. 11. 2007)
 uporaba s 1.9.2008 oz. s šolskim letom 2008/09

 Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja 
in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena ZOsn



Cilji osnovnošolskega izobraževanja 
(2. člen ZOsn)

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
1. zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
2.2. spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, ččustvenega, moralnega, ustvenega, moralnega, 

duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoduhovnega in socialnega razvoja posameznika z upošštevanjem razvojnih tevanjem razvojnih 
zakonitosti;zakonitosti;

3.3. omogoomogoččanje osebnostnega razvoja uanje osebnostnega razvoja uččenca v skladu z njegovimi enca v skladu z njegovimi 
sposobnostmi in interesi, vkljusposobnostmi in interesi, vključčno z razvojem njegove pozitivne no z razvojem njegove pozitivne 
samopodobe;samopodobe;

4. pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s 
poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;

5.5. vzgajanje in izobravzgajanje in izobražževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vkljuevanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključčevanje evanje 
v demokrativ demokratiččno druno družžbo, kar vkljubo, kar vključčuje globlje poznavanje in odgovoren uje globlje poznavanje in odgovoren 
odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugihodnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, kultur, 
naravnega in drunaravnega in družžbenega okolja, prihodnjih generacij;benega okolja, prihodnjih generacij;

6.6. razvijanje zavesti o drrazvijanje zavesti o držžavni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o avni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o 
zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dedizgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediššččini ter spodbujanje ini ter spodbujanje 
drdržžavljanske odgovornostiavljanske odgovornosti

vzgojnivzgojni izobraževalni



Cilji osnovnošolskega izobraževanja 
(2. člen ZOsn)

7.7. vzgajanje za obvzgajanje za občče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz e kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz 
evropske tradicije;evropske tradicije;

8.8. vzgajanje za spovzgajanje za spošštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugatovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugaččnosti in nosti in 
medsebojno strpnost, za spomedsebojno strpnost, za spošštovanje tovanje ččlovekovih pravic in temeljnih lovekovih pravic in temeljnih 
svobosvoboššččin;in;

9. razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-
tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in 
umetnostnem področju;

10. razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v 
slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno 
mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;

11. razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
12. razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične 

moči presojanja;
13. doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
14. razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje 

umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
15. razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, 

inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

vzgojnivzgojni izobraževalni



Vzgojno delovanje
60.č člen

(vzgojno delovanje šole)
Vzgojno delovanje šole je strokovno delo, ki se izvaja v skladu s 
pravili stroke, v skladu s tem zakonom, na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi in akti šole.



Vzgojni načrt

60.d člen
(vzgojni načrt šole)

Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja 
ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona, ob upoštevanju potreb in 
interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje 
vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter 
njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.
Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, 
svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja,
nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija 
varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena tega zakona.
Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter 
učenci in starši. Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja 
po postopku, kot je določen za letni delovni načrt.
O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno 
poroča svetu staršev in svetu šole. Poročilo je sestavni del letne 
samoevalvacije šole.



Ovire in težave na katere naletijo starši in učitelji pri postavljanju in uresničevanju 
vzgojnih načel/pristopov (različni pogledi staršev  in pogledi učiteljev na vzroke 
za neuspešno sodelovanje): 
 pravice
 dolžnosti
 vrednote
 etika
 obravnavanje »drugačnih« učencev:

 učenci manjšin, Romi, priseljenci, tujci
 učenci s posebnimi potrebami
 učenci z odločbami

 integracija  / inkluzija
 osebne okoliščine učencev in družine (versko ali 

politično prepričanje, spolna usmerjenost, prehranske 
navade, socialni status, družbeni položaj, izobrazba staršev)

Skupne strategije vzgojnega delovanja 
doma in v šoli:

Razlike med opredelitvijo medsebojnega 
sodelovanja 
Dober stik je za nekatere šole že informiranje o ocenah in 
vedenju (predvsem neprimernem), drugje želijo starše 
pritegniti kot pomočnike; nekatere šole vabijo starše v 
razrede in na hodnike, drugi tega ne želijo.



Ali šola deluje vzgojno tudi brez vzgojnega 
načrta?

 prikriti vzgojni načrt
 stereotipi, predsodki
 razlike v vzgoji med spoloma
 feminizacija osnovnega šolstva



Ali je mogoče pričakovati, da se je po uvedbi 
vzgojnih načrtov vzgojna učinkovitost povečala?

Vedenjska problematika je odvisna tudi od kakovosti dela na šoli  (Bečaj, 2005)
Radi bi imeli strpne in solidarne učence, silimo pa jih v tekmovalnost in 

individualizem (Bečaj, 2005)
 vizija šole
 učni načrti
 številsko / opisno ocenjevanje – potreba po merjenju vsega, tekmovalnost, 

individualizem / zdrav odnos, ljubezen do vsebin, sodelovanje, timsko delo
 privzgajanje odnosa do šole, znanja, umetnosti, športa

Vzgojni načrt naj bi bil usmerjen v preventivo in naj bi bil proaktiven. V praksi se 
pogosto šele takrat, ko je nekaj narobe, zavemo korakov pred izreko opomina 
ali ukrepa
 sodelovanje/vključevanje zunanjih inštitucij, staršev, posameznikov pri pouku
 kaznovanje in »vzgojni« ukrepi

 pravila šolskega reda
 obveščanje/vključevanje staršev
 restitucija
 izrekanje opominov, ukorov, izključitev iz šole (prešolanje)

Analiza udejanjanja vzgojnih načrtov v OŠ (2010, ZRSŠ) 
in ocena stanja po območnih enotah  spomladi  2011



Ali  je nasilja v šoli in med sovrstniki vedno 
več? 

Najpogostejši miti povezani z agresijo in nasiljem (Vec, 2014) :
 Agresije in nasilja je vedno več .
 Agresija je nujno nekaj slabega.
 Jaz nisem agresiven, drugi so.
 Agresivnosti pri dečkih je več.
 Pri agresivnih delujejo le agresivne metode.
 Če dobro, strokovno delamo bo 

agresije manj.
 Strožje kazni bi odvrnile ljudi od 

problematičnega vedenja.
 Temeljni vzrok agresije in nasilja otrok 

je v starših.
 Z ljubeznijo lahko spreobrnemo vsakega agresivnega otroka.
 Kdor se vede agresivno ve, da počne nekaj narobe.
 Delovati je potrebno, čim se agresija / nasilje pojavi .



Ali je nasilja, agresije, „vedenjske problematike“ vedno 
več? (Povzeto po Vec, 2014)

“Policijska” statistika obravnavanih 
kaznivih dejanj otrok: 
2004: 673
2005: 561 -16,6% 
2006: 519 -7,5% 
2007: 410 -21,0% 



Vzgojni načrt šole

6; 22%

10; 37%
3; 11%

8; 30%

Vzgojni načrt ni dostopen na spletni strani šole
Vzgojni načrt se po sprejemu ni več spreminjal
Vzgojni načrt je bil spremenjen v letih 2011 ali 2012
Vzgojni načrt je bil spremenjen v letošnjem š.l.



Osnovna šola Povezava do vzgojnega načrta Nastanek  dopolnitev
1. OŠ Janka Padežnika Maribor, Iztokova ulica 6, 2000 Maribor http://www.padeznik-mojasola.si/Pravila%2 2009 2013
2. OŠ Angela Besednjaka Maribor, Celjska ulica 11, 2000 Maribor http://www.abesednjak.si/images/leto_12-1 2009 2013
3. OŠ Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor http://www.osbi.si/images/DOKUMENTI/m 2009 /
4. OŠ "Borcev za severno mejo" Maribor, Borcev za severno mejo 16http://www.os-borcev.si/joomla/dokumenti/ 2009 /
5. OŠ Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=s ? 2013
6. OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor, Kersnikova ulica 10, 2000http://www.o-frs.mb.edus.si/files/Matjaz%2 2010 /
7. OŠ Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva ulica 4, 2000 Maribor http://www.o-fpreserna.mb.edus.si/O_soli/2 ? 2013
8. OŠ Kamnica, Vrbanska cesta 93, 2351, Kamnica http://www.os-kamnica.si/datoteke/Vzgojni 2009 /
9. OŠ Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15, 2000 Maribor http://www.o-md.mb.edus.si/images/stories 2009 2012
10. OŠ Martina Konšaka Maribor, Prekmurska ulica 67, 2000 Maribo http://www.konsak.si/index.php?option=co 2009 /
11. OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, 2000 http://www.o-pvoranca.mb.edus.si/files/JBu 2009 /
12. OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, 2341 Limbuš http://www.oslimbus.si/images/stories/Sols 2009 /
13. OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor http://www.solaklavora.si/0708/sola/katalog 2009 2012
14. OŠ Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor http://www.os-tabor1.si/index.php?option=c ? 2013
15. OŠ Leona Štuklja Maribor, Klinetova ulica 18, 2000 Maribor http://www.os-leon.si/cms/index.php?optio ? 2011
16. OŠ Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor http://www.cufar.si/index.php/dokumenti/ca 2009 /
17. OŠ Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska ces ni dostopen na spletu ? ?
18. OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, 2313 Fram http://www.osfram.si/images/stories/vine/d 2009 2013
19. OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 240, 23http://www.os-antona-ingolica.si/o%20šoli/ 2009 /
20. OŠ bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, 2000 Maribona strani ni povezave 2009 /
21. OŠ Majšperk, Majšperk 32 B, 2322 Majšperk http://www.os-majsperk.si/wp-content/uplo ? 2013
22. OŠ Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane http://www.ospoljcane.si/sites/default/files/ 2010 2013
23. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1, 23 http://www.ospo-slb.si/pdf/pravilniki/Vzgojn 2009 /
24. OŠ Rače, Grajski trg 1, 2327 Rače na strani ni povezave 2009 /
25. OŠ Dušana Flisa Hoče, Šolska ulica 10, 2311 Hoče http://www.os-hoce.si/images/stories/Zoran 2010 /
26. OŠ Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek ni dostopen na spletu ? ?
27. OŠ Malečnik, Malečnik 61, 2229 Malečnik ni dostopen na spletu ? ?


