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UPORABNA ETIKA IN KULTURA OBVLADOVANJA TVEGANJA ZA VKLJUČUJOČ, VAREN

IN SPODBUDEN ŠOLSKI PROSTOR – KAJ LAHKO SKUPAJ NAREDIMO ZA TO?



DANAŠNJA DRUŽBA TVEGANJA S TRAGEDIJO DRUŽBENE MORALE VSE BOLJ DRSI 
V TRAGEDIJO SKUPNEGA DOBREGA, V DEZINTEGRACIJO IN PROPADANJE

IZKLJUČEVANJE:
SOCIALNO, EKONOMSKO, POLITIČNO

KORUPCIJA IN DRUGA ODKLONSKA 
DEJANJA V ŠKODO JAVNEGA INTERESA 

NOVI DEJAVNIKI TVEGANJA:
COVID-19 IN HIBRIDNE GROŽNJE

diskriminacija in druge oblike 
izključevanja, npr. v dostopu do javnih 

dobrin, kulture, znanja, informacij, 
storitev, projektov in javnih financ; 
revščina, neenakost, demokratični 

deficit, socialna patologija… 

zloraba politične, institucionalne, 
družbene moči, položaja in vpliva, 

lobiranja, zakonodajnega postopka ter 
drugih funkcij in sestavin upravljanja 

javnih zadev z namenom velike ali male, 
nedovoljene koristi zase in/ali druge 

notranji odziv  z 
duševnim 

trpljenjem, žalostjo 
in depresijo ali 
agresijo proti 
samemu sebi 
(samomori so 
skrajna oblika)

kompleksni, medsebojno povezani in 
nepredvidljivi, visoko-integrirani 
dejavniki tveganja s prikritimi ali 

odkritimi, strukturnimi povezavami, 
problemi in izzivi tradicionalnih in novih 
groženj (prirejeno po: ReSNV-2/2019) 

zunanji odziv z 
agresijo proti 

drugim in 
skupnosti: 

nestrpnost, 
polarizacija, 

ekstremizem, 
umori, terorizem

gospodarska, 
finančna, okoljska in 

druga kazniva 
ravnanja, kazniva 
dejanja, prekrški 

disciplinski prestopki, 
trpinčenje, 

šikaniranje…

teptanje temeljnih 
načel in vrednot 
demokracije in 
pravne države, 
občih pravil in 

kodeksov etičnega 
ravnanja

strateško tveganje 
in vloga področnih 
politik države, npr., 

javne in socialne 
varnosti, javnega 
zdravja, zaščite in 

reševanja…

lokalno, 
institucionalno 

(organizacijsko), 
psihosocialno 

tveganje: od vrha 
do „mikro“ ravni 

(integrirane) 
osebnosti



MODEL (po Beauchamp-u, 
2003, The Nature of 
Applied Ethics):

• pogled od zgoraj navzdol;
angl. top-down model 

• pogled od spodaj navzgor;
angl. botom-up model  

• koherenca oz. pretehtano 
ravnotežje; angl. reflective
equilibrium (Rawls-ova 
teorija pravičnosti).

ODZIV UPORABNE, APLIKATIVNE ETIKE: ODLIČNOST, NE LE V ZNANJU, TEMVEČ 
V DEJANJIH, VRLINAH IN ZNAČAJU 

Teorija normativne 

integracije vrednot 

(Igličar, A.) s poudarkom 

načela pravne države, 

ustavnosti in zakonitosti:

• institucionalizacija

• socializacija

• skladnost

• integriteta; 

Razmišljanje, 

hitro in počasno

(Kahneman, D.)
koherenca med teorijo in 
prakso, med znanjem in 

izkustvom, čustvi in 
občutkom za vrednote       

in skupno dobro



UPORABNA ETIKA Z INTEGRATIVNIM PRISTOPOM IN OBVLADOVANJEM TVEGANJA V 
SEDANJOSTI PRISPEVA K RAZVOJU TRAJNOSTNE DRUŽBE PRIHODNOSTI ZA VSE

VPRAŠANJA ZA DELAVNICO CILJI AGENDE 2030 SENDAJSKI OKVIR 2030

1.Kaj pri nas deluje dobro in bi lahko še bolj učinkovito 

podprlo uresničevanje načel in ciljev vključujočega, 

varnega in spodbudnega šolskega prostora (učno, 

delovno, lokalno okolje)?

Preprečevanje in zmanjšanje 
tveganja (predstavitev 
URSZR):

• tveganje kot nevarnost (hazard), 
ki grozi s škodljivimi posledicami;

• tveganje zamujenih priložnosti 
(opportunity risk) v sedanjosti, kar 
predstavlja oviro, da nam je vsem 
lažje in bolje v družbi prihodnosti.

2.Kaj je tisto (problemi, izzivi, dejavniki tveganja…), 

kar ponuja priložnost, da se šolski prostor in lokalno 

okolje še bolj povežeta v smislu vključevanja 

skupnega potenciala za večjo odpornost na varnostne 

grožnje in nesreče – »Moje mesto se pripravlja (My 

city is getting ready)«?

3. Kaj so lahko moji in naši koraki, da bo šolski prostor 

postal še bolj vključujoč, varen in spodbuden na 

vseh ravneh in področjih?

Z uporabno etiko povezujem (integrativni pristop) 

znanje in izkustvo, ki ga vselej spremljajo čustva in 

občutek za družbene vrednote in skupno dobro: Ne 

le sedanjih, temveč tudi prihodnjih rodov!


