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Robi Kroflič 

VZDRŢEVANJE DISCIPLINE KOT DEL CELOVITEGA VZGOJNEGA 

PRIZADEVANJA 

(Portorož, 21. 11. 2011 – Srečanje ravnateljev srednjih šol) 

UVOD: 

V šolskem letu 2007/2008 sem na Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI) 

začel sodelovati v projektu Reševanje vzgojnih vprašanj in kršitev šolskega reda 

v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.  

Temeljno izhodišče projekta je, da:  

 so vzgojno-disciplinska vprašanja kompleksna, odvisna od vsakokratne 

situacije na šoli in okolja, v katerem šola deluje; 

 na okoliščine vprašanj vplivajo splošna klima na šoli, odnosi med učitelji, 

odnosi med vodstvom in učitelji, med učitelji in dijaki 

 in na drugi strani socialne in kulturne okoliščine, iz katerih prihajajo 

dijaki v šole.  

V prvi fazi projekta smo izvedli obsežno raziskavo na reprezentativnem vzorcu 
učiteljev, dijakov in šolskih svetovalnih delavcev, ki je pokazala na vrsto 

zanimivih razhajanj v ocenah sodelujočih anketirancev glede vzgojnih in 

disciplinskih vprašanj, kot na primer: 

 Učitelji, sodelujoči v raziskavi, so do svojih dijakov dokaj negativno 

nastrojeni. Mnenje, da dijaki niso sposobni, motivirani, zainteresirani, da 

niso izbrali prave šole zase in da jih ne spoštujejo, jih precej bremeni, težo 

tega bremena pa očitno občutijo tudi dijaki, saj na šoli ne prepoznavajo 

tako dobre klime odnosov in skrbi za vzdušje, kot so ju opisovali 

učitelji…  

 Učitelji v glavnem ne verjamejo v vzgojno-disciplinsko moč formalnih 

ukrepov in veliko – več kot dijaki - stavijo na pozitivne učinke tako 

imenovanih alternativnih ukrepov, ki pa jih slabo poznajo in jih v praksi 

mnogokrat izvajajo na strokovno neustrezen način (kar se je pokazalo ob 

nadaljnjem sodelovanju s petimi izbranimi šolami). 

 Trditev o spoštovanju učitelja je bila osnova za naše proučevanje 

avtoritete učitelja. Spoštovanje učitelja je namreč tisti temelj, na katerem 

se gradi njegova avtoriteta. Rezultati kažejo, da dijaki menijo, da svoje 

učitelje (v glavnem) spoštujejo, učitelji pa trdijo ravno nasprotno. Do 

razlik v mnenju o spoštovanju prihaja verjetno zaradi pojmovanja tega, 
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kaj spoštovanje sploh pomeni in na kakšen način se spoštovanje do 

posameznika izraža. Učitelji, ki se v razredu vsakodnevno srečujejo z 

disciplinsko problematiko, z nemirom v razredu, ki ga težko obvladujejo, 

verjetno skozi te dejavnike doživljajo svoje nespoštovanje…  

 Ker v raziskavi nismo preverjali, kaj enim in drugim spoštovanje pomeni, 

lahko le sklepamo, da učitelji svoje spoštovanje v večji meri naslanjajo na 

položaj, ki jim je bil z vlogo učitelja podeljen, ki pa ga dijaki ne jemljejo 

več kot samoumevnega.  

  

To in podobna vprašanja o vzgoji, disciplini in posledično o medsebojnih 

odnosih, ki pomembno vplivajo tudi na izobraževalne rezultate, so močno 

povezana: 

 s stališči o vlogi učitelja in dijaka,  

 njunih osebnostnih značilnostih in vrednotah,  

 kakor tudi o sami vlogi šole pri oblikovanju odgovorne osebnosti dijaka 

Zato si bomo danes ogledali: 

 nekaj poudarkov iz novejše svetovne literature o učinkovitejšem 

vzgojnem delovanju šole 

 uvidi pomembnih teoretikov dvajsetega stoletja o vzgojni problematiki 

šole, ki so še danes aktualni 

 ključna vprašanja, na katerih je smiselno opredeliti pomen vzdrževanja 

discipline in širša vzgojna prizadevanja v javni šoli danes 

 strokovne osnove razmisleka o vzgojnem konceptu 

 analizo disciplinskih ukrepov v šoli 

  

Za izhodišče predavanja pa sem izbral trditev, da: 
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Človekova morala vedno vsebuje elemente presežnega – narediti nekaj v 

korist drugega ali skupnosti – ki jih ni mogoče spodbuditi zgolj z 

discipliniranjem kot navajanjem na upoštevanje obstoječega reda. Zato mora 

biti šolska disciplina vedno v vlogi podpore za doseganje najvišjih vzgojno 

izobraževalnih ciljev. 

 

Nekaj poudarkov iz novejše svetovne literature o učinkovitejšem vzgojnem 

delovanju šole: 

 

»Konformno vedênje (ki ga doseženo z discipliniranjem, op. R. K.) je samo zase 

neustrezen cilj moralne vzgoje, čeprav brez dvoma vsebuje določeno mero 

socialne vrednosti.«  (Wringe 2006, uvod v monografijo Moralna vzgoja (Izza 

poučevanja o dobrem in zlu)) 

 

»Na upornost mladih moramo gledati kot na bistveno dimenzijo moralnega 

razvoja na individualni ravni, ter moralnega napredka na družbeni ravni.« 

(Nucci 2008, uvod v monografijo Konflikt, nasprotovanje in protislovni elementi 

v moralnem razvoju in vzgoji) 

 

»Nestrinjanje med starši in mladostniki avtomatično ne pomeni zavračanje  

moralnih vrednot staršev, saj se mladostniki upirajo predvsem nameri staršev, da 

vplivajo na njihove osebne izbire, s katerimi mladostniki ne prizadenejo drugih, 

ter uveljavljajo konvencionalna pravila, ki niso dovolj racionalno utemeljena kot 

nujna…. Tudi v šoli so se dijaki pripravljeni podrediti pravilom, ki preprečujejo 

pretepanje in nagajanje vrstnikom, torej pravilom, ki skrbijo za dobrobit dijakov 
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in pravičnost (62% dijakov se strinja s takšnimi pravili), redkeje pa se strinjajo  s 

pravili, ki ščitijo avtoriteto, socialni red in uvajajo kaznovanje (le 16% dijakov 

se strinja s takšnimi pravili). Prav tako je v šolah potrebno s pogajanji razčistiti 

vprašanje, kaj dijaki doživljajo kot vprašanja osebne izbire in kaj odrasli 

doživljajo kot konvencionalna pravila, za katera so sami kompetentni in 

odgovorni… Dijaki si namreč želijo večjo avtonomijo glede kontekstualno 

konvencionalnih pravil in osebnih izbir v šoli.«  (Smetana 2008, Konflikt med 

adolescenti in starši: upornost in prevratnost kot razvojna procesa, v Nucci 

2008). 

 

V ZDA lahko prevladujoče liberalne in konservativne poglede na disciplino v 

šolah označimo za neprimerne. Medtem ko prvi podcenjujejo resnost 

disciplinskih težav v šolah in vpletanje sodnih obravnav v reševanje šolskih 

konfliktov, drugi preveč stavijo na uvajanje vzgojnih predmetov v kurikulum in 

striktno avtoritativno disciplino po načelu politike ničte tolerance…  

»Učinkovita šolska disciplina ne zahteva ničte tolerance, ampak moralno 

avtoriteto. Kot je komentiral Durkheim pred stotimi leti, ima šolska disciplina 

'…moralni značaj in vrednost le takrat, če je kazen s strani kaznovane osebe 

dojeta kot pravična, kar predpostavlja, da je avtoriteta osebe, ki kaznuje, 

prepoznana kot legitimna.'« (Arum 2003, Presojanje šolske discipline (Kriza 

moralne avtoritete)) 

 

Dvajseto stoletje postreţe z vrsto uvidov v vzgojno problematiko šole, ki so 

še danes aktualni: 

 

o Šola za to, da bi uspešno vzgajala, ne potrebuje posebnih vzgojnih predmetov 

oziroma dejavnosti (Dewey) 

o Vzgojni učinki so izrazito nepredvidljivi, saj nanje vplivajo tudi nezavedni 

dejavniki komunikacije (Freud) 

o Vzgojni učinki so močnejši v manj formaliziranih, bolj spontanih okoljih 

(Krieck) 

o Pravila bivanja so bolj zavezujoča, če pri sprejemanju sodelujejo 

učenci/dijaki (Neill, Kohlberg) 

o Na vzgojo lahko gledamo kot na »odgovorno sintezo«, ki bo skupaj z 

izobraževanjem prispevala k dvigu kakovosti šole (Oser) 
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Ključna vprašanja, na katerih je smiselno opredeliti pomen vzdrţevanja 

discipline in širša vzgojna prizadevanja v javni šoli danes: 

 

o Smo danes med dijaki res priča narcisističnemu zavračanju vsakršnih pravil 

in omejitev? 

o Če odgovorimo z ja, bomo pristali na primatu zahtev po dosledni 

disciplini po načelu »postavljanja meja, ki osvobajajo« 

o Če odgovorimo z ne, bomo morali iskati ustrezno legitimiteto 

disciplinskih zahtev in vmestitev »disciplinskega menedžmenta« v 

širši in kompleksnejši vzgojni kontekst 

o Ugledne sociološke (Beck) in psihološke raziskave (Smetana) 

zavračajo tezo o vse večji socialni neobčutljivosti mladih in 

škodljivosti »upora brez razloga«, hkrati pa analize politik ničte 

tolerance, utemeljene na nujnosti preprečevanja upornih praks mladih, 

kažejo na premeščanje problema in ne na njegovo reševanje (Skiba) 

o Naj se zaradi nevarnosti ideologizacije vzgoje šola primarno posveti 

izobraževanju in zagotavljanju disciplinskih pogojev za doseganje tega cilja? 

o Če odgovorimo z ja, bomo vzpostavili šolo, ki storilnostno teži k 

doseganju mednarodno postavljenih standardov uporabnega znanja, 

šolo pa zavarovali s formaliziranimi pravili in postopki za 

sankcioniranje prekrškov 

o Če odgovorimo z ne, bomo iskali »odgovorno sintezo« med 

vzgojenostjo in izobrazbo, v šolo kot zapleten socialni mehanizem pa 

uvedli vrsto dejavnikov, ki podpirajo razvoj dijakove prosocialnosti in 

moralne zavesti, povezane tudi z vrednotno dimenzijo znanja in 

ravnanja na ustreznih poklicnih področjih ter usposabljanjem 

mladostnikov za aktivno državljanstvo 

 

STROKOVNE OSNOVE RAZMISLEKA O VZGONEM KONCEPTU 

 

Zakaj morajo imeti tudi srednje šole svoj vzgojni koncept? 
 

o pravni razlogi - šola kot družbena institucija nima primarne pravice do 

vzgoje otrok in mladine; legitimiteto vzgoje ji dodeljujejo starši, ki morajo 

biti vnaprej seznanjeni z vzgojnim konceptom institucije 

o pedagoški razlogi - šola je zapletena institucija, v kateri delujejo mnogi 

vzgojni dejavniki, ki jih z vzgojnim konceptom povežemo v sklenjeno celoto, 
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ki teži k realizaciji vnaprej opredeljenih vzgojnih smotrov oziroma vrednot; 

če tega ne storimo, bodo omenjene dejavnike zasedle naključne partikularne 

ideologije 

  

o Vzgojni načrt mora poleg predpisanega kurikuluma upoštevati tudi delovanje 

dejavnikov prikritega kurikuluma 

o Vrednote so diskutabilne in ne absolutno veljavne entitete, zato naj naloga 

učitelja v današnjem času torej ne bi bila le seznanjanje mladostnika z 

vrednotami, marveč tudi spodbujanje njegovega moralnega razsojanja ter 

razvoj tako imenovane prosocialne naravnanosti do sočloveka, šolske 

skupnosti, naravnega okolja in ne nazadnje do samega sebe.  

  

o minimalni cilj vzgoje – zagotavljanje odnosov, discipline in splošne klime, ki 

omogočajo nemoten potek vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

o maksimalni cilji vzgoje - še posebej takrat, ko si prizadevamo za dosego 

višjih vzgojnih ciljev (oblikovanje osebno odgovorne, strpne, družbeno 

angažirane, okoljsko ozaveščene osebnosti), sta vzgoja in izobraževanje 

neločljivo povezana 
 

o vzgojnega koncepta ni smiselno omejiti na disciplinski režim 

o nujni »presežni element« etičnega razsojanja in delovanja pri Kantu in 

Levinasu: odpoved lastnemu ugodju na račun upoštevanja bližnje osebe 

  

o NE NAZADNJE: Spretnost reševanja konfliktov in druge socialne veščine 

danes veljajo za splošne sporazumevalne kompetence na različnih poklicnih 

področjih, zato z uspešnim reševanjem konfliktov hkrati dosegamo 

pomembne cilje poklicne socializacije 

o S tem se nam razkrije pomen teze o konfliktu kot idealni učni situaciji 
 

Teoretska načela za oblikovanje vzgojnega koncepta 

 

o iskanje raznolikih rešitev 

o zagotavljanje konsistentnosti ravnanja 

o pri utemeljevanju konkretnih vzgojno-disciplinskih strategij je potrebno 

upoštevati temeljna načela pravičnosti in globljo antropološko utemeljitev 

o potrebno se je zavedati substancialne razlike med jezikom prava in jezikom 

bolj poglobljenih antropoloških teorij 
 

Doslednost vzgojnega ukrepanja zahteva širši nabor pedagoških ukrepov 
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o osnovno načelo ukrepanja ob neprijetnih dogodkih: 

– opozorilo z argumentacijo, zakaj je neko ravnanje sporno 

– ko je z dejanjem prizadeta neka oseba (sošolec, učitelj), poseči po 

možnosti poprave posledic dejanja (s pomočjo mediacije, restitucije) – 

med dovoljenimi ukrepi izberemo tiste alternativne ukrepe, ki jim sami 

najbolj zaupamo 

– ko gre za hujše ali ponavljajoče dejanje, sledi formalni vzgojni ukrep 

– ko tudi ti ne zaležejo, posebni dogovori/oblike pomoči (pedagoška 

pogodba) in razmislek o izključitvi oziroma ponujenem prešolanju 
 

Raznolike moţnosti vzgojnega delovanja v šoli 

S čim vzgaja šola kot celota? 

 

o z uveljavljanjem pravil šolskega in hišnega reda 

o z načini organiziranosti dijakov - oddelčne skupnosti in skupnosti dijakov 

na šolski ravni 

o s sodelovanjem med šolo in starši 

o z delovanjem šolske svetovalne službe  

o s ponudbo izvenšolskih dejavnosti 

o s sodelovanjem med šolo in lokalno skupnostjo  

o s sodelovanjem med šolo in socialnimi partnerji  

o s sodelovanjem šole s širšim/evropskim okoljem (vključevanje v projekte, 

pobratene institucije) 

o s posebnimi projekti/strateškimi usmeritvami na ravni šole 

 

Medtem ko so opisane dejavnosti, s pomočjo katerih dosega šola vzgojni učinek, 

lahko bolj ali manj formalizirane, pa je nujno izpostaviti še šolsko kulturo in 

klimo, ki sta v bistvu odraz konceptualizacije zgoraj opisanih dejavnikov. 

 

Vzgojni dejavniki na ravni razreda 

 

o direktna vzgoja  

o predpisane učne vsebine (poseben poudarek na reševanju vrednotnih 

vprašanj in produktivnem reševanju konfliktov) 

o priložnostne učne vsebine (velik pomen umetniške imaginacije) 

o oblike in metode učnega dela 
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o disciplinski pristop 

o socialni odnosi in razredna klima 

o učiteljeva osebnost  

 

Sestavine operativnega metodičnega načrta vzgoje 
 

o temeljni cilji – vrednote kot merilo, ki naj bo še posebej premišljeno 

opredeljeno v viziji šole 

o osnovni teoretski koncept vzgoje - analitična pedagogika je učitelju lahko 

zemljevid predvidenega delovanja ustreznih vzgojnih dejavnikov  

o konkreten operativni načrt vzgojnih dejavnosti - instrument uresničevanja 

vzgojnega koncepta šole 

o normativni dokumenti, ki omogočajo spoštovanje/zaščito dijakovih pravic s 

pomočjo jasno opredeljenih pravil, ki določajo dijakove pravice in dolžnosti 

 

ANALIZA DISCIPLINSKIH UKREPOV V ŠOLI 

Potencialni vzgojni učinki izbranih kurativnih in preventivnih ukrepov 

o vsak vzgojni ukrep izhaja iz odgovorov na vprašanja: 

– Je prekršek posledica zavestne odločitve ali prisile socialnih in 

psiholoških determinant? 

• avtonomija storilca ali ocena o storilcu kot žrtvi okoliščin  

– Je kazenska sankcija pravična/upravičena? 

• retributivna in restorativna teorija pravičnosti ali sankcija kot oblika 

tretmajske/terapevtske pomoči? 

– S čim posamezne vrste kazni lahko vplivajo na spremembo osebnostne 

naravnanosti storilca prekrška? 

– Katere pogoje moramo upoštevati za doseganje zaželenih vzgojnih 

posledic? 

 

Primeri strokovnega utemeljevanja posameznih disciplinskih ukrepov 

 

Formalni ukrepi (vzgojni ukrep) 
 

 Teoretske predpostavke: 

o avtonomija storilca 

o retributivna logika kaznovanja 

Predvideni pozitivni učinki disciplinskega ukrepa: 
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o ker s kaznovanjem izpostavimo, da na dijaka gledamo kot na odgovorno 

osebo in s tem lahko krepimo njegovo resnično odgovornost 

o ker je nagrajevanje in kaznovanje ena osnovnih oblik učenja v otroškem in 

mladostniškem obdobju 

Pogoj za pozitivni vzgojni učinek: 

o pravičnost dodeljenega ukrepa in verodostojnost učitelja 

o ustrezna obrazložitev utemeljenosti vzgojnega ukrepa, ki ni zgolj formalno-

administrativna 
 

Poravnava s pomočjo mediacije 
 

 Teoretske predpostavke: 

o avtonomija storilca 

o restorativna teorija pravičnosti 

Predvideni potek izvedbe ukrepa: 

o storilec mora poslušati zgodbo žrtve 

o v njem se prebudi emocionalni distres kot osnova prosocialne motivacije 

(sočutje, empatična krivda) 

o skupaj z žrtvijo išče način, kako povrniti nastalo škodo 

Pogoj za pozitivni vzgojni učinek: 

o prostovoljnost udeležbe 

o mediacija je del celovitega vzgojnega koncepta in jo podpirajo vsi strokovni 

delavci na šoli 

 

Pozitivni vzgojni učinki (transformativni vidik) mediacije  
 

o opolnomočenje oseb, vpletenih v reševanje konflikta  

o premik k pripoznanju  

o aktivno poslušanje  

o empatično potopitev v položaj druge osebe 

o vznik notranje prosocialne motivacije - motivacijskega premika  

o zmožnost pogleda na situacijo z vidika različnih udeležencev – torej 

preseganje egocentričnega pogleda  

o skupno iskanje primernih dejanj, s katerimi lahko popravimo nastalo škodo 

oziroma odpravimo stisko in zadovoljstvo ob storjenem prosocialnem dejanju 

o zato je vrstniška mediacija tudi PREVENTIVNI VZGOJNI UKREP, saj z 

aktivnim razvojem prosocialnih zmožnosti preprečuje nastajanje težjih 

konfliktov v institucionalnem okolju 
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Poprava škodljivih posledic ravnanja s pomočjo restitucije 
 

Teoretske predpostavke: 

o avtonomija storilca 

o restorativna teorija pravičnosti 

Predvideni pozitivni učinki disciplinskega ukrepa: 

o podobno kot v mediaciji prizadeti osebi povzročitelj povrne škodo, s tem pa 

dobi možnost za krepitev svoje osebnosti 

Pogoj za pozitivni vzgojni učinek: 

o prostovoljnost udeležbe 

o v šolski situaciji se običajno pojavi učitelj kot arbiter med storilcem in 

žrtvijo, ki določi ali vsaj potrdi ustreznost povračilnega dejanja v obliki 

izbranega »dobrega dela« 

o ob tem storilec lahko razmisli o neprimernosti svojega početja 

(prepoznavanje perspektive drugega/žrtve in učenje socialnih veščin – kako 

žrtvi poravnati škodo), zgublja pa se pomemben element opolnomočenja 

storilca 
 

Varovanje dijakov pred različnimi nevarnostmi in tveganji 
 

Teoretske predpostavke: 

o dijak je mnogokrat žrtev socialnih okoliščin 

o distributivna teorija pravičnosti 

Predvideni pozitivni učinki disciplinskega ukrepa: 

o z nadzorom šolskega prostora preprečujemo priložnosti za odklonsko vedenje 

(negativna preventiva) in ustvarjamo občutek varnosti 

o zagotovimo sistem hitrega sporočanja o konfliktih 

o pozitivna preventiva kot (ideološki) zagovor ustreznih vzorcev reševanja 

konfliktov (tematske razprave o prepoznavanju nasilja, odvisnosti itn.) 

Pogoj za pozitivni vzgojni učinek: 

o pretiran nadzor lahko poslabša klimo odnosov 

o zavedanje, da zaščita pred negativnimi izbirami ustvarja “umetno okolje”, ni 

priložnosti za učenje iz konfliktnih dogodkov 

 

 

Odpravljanje socialnih okoliščin družbene nepravičnosti 
 

Teoretske predpostavke: 
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o dijak je mnogokrat žrtev socialnih okoliščin 

o distributivna teorija pravičnosti 

Predvideni pozitivni učinki disciplinskega ukrepa: 

o odpravljanje strukturnega nasilja:  

– negativen vpliv neugodnih socialnih razmer 

– različne obravnave spolov  

– in drugačnih kulturnih navad na sprejemanje in šolski uspeh 

o zagotavljanje varne, vključujoče - inkluzivne skupnosti (občutek ontološke 

varnosti) 

o šola kot “tretji prostor” – ki zagotavlja neovirano soočenje javne in zasebne 

sfere 

 

Sklepna misel 

  

Tisto, kar dela uporabo sankcije v šolskem okolju strokovno ustrezno in jo loči 

od uporabe v okolju administrativno-upravnega ali kazensko-pravnega 

postopka, je nedvomno njena pedagoška vrednost ne glede na to, ali gre za 

formalni ali za alternativni vzgojni ukrep. 

 Kroflič  – zaključna misel uvodnega poglavja monografije Kazen v šole? (CPI 

2011) 
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TABELA 1 - Kriteriji za razvrščanje teorij kaznovanja: 

- antropološka opredelitev človeka/potencialnega storilca kaznivega dejanja: 

o človek kot nedeterminiran, avtonomen subjekt (retributivizem) 

o človek kot determinirano bitje, »žrtev okoliščin«: 

 biološke determinante (izhodiščni pozitivizem – Lombrozo, medicinske 

metode tretmaja) 

 psihološke determinante (psihoanaliza, psihoterapevtski pristopi tretmana) 

 socialne determinante (sociološke teorije družbene anomije, kritika 

strukturnega nasilja znotraj abolicionizma) 

o človek kot avtonomno bitje, ki zasluži priložnost, da popravi napako (abolicionistični 

metodi mediacije in poravnave škode)  

- kriteriji za presojanje ustreznosti kazenske sankcije: 

o pravičnost po načelu sorazmernosti prekrška in sankcije – just desert,ki se naslanja 

na redistributivno pravičnost, izpeljano iz Rawlsa (retributivizem) 

o korist oziroma učinek sankcije (utilitarizem, pozitivizem, ideologija tretmaja) 

o abolicionizem kot poskus izstopa iz zgornja pradigmatske dihotomije, s tem da: 

 ustvari novo, restorativno teorijo pravičnosti 

 bolj kot ideologija tretmaja zasleduje tudi korist žrtve 

- vrsta sankcije in njeni potencialni vplivi na storilca: 

o prevzgojna vrednost povračilne (ne tudi maščevalne) kazni 

 nagovor storilca kot odgovornega bitja in identifikacija z odgovornostjo 

 uporaba kazni in nagrade – temeljna oblika učenja/utrjevanja pomena 

družbene norme, ki vodi postopno v avtonomijo 

o prevzgojna vrednost tretmajske pomoči 

 individualne terapije 

 psihosocialna paradigma in skupinske terapije kot treningi socialnih veščin 

 pomen doizobraževanja 

o prevzgojna vrednost abolicionističnega prizadevanja za soočenje storilca in žrtve – 

mediacija in restitucija 

 prepoznavanje perspektive drugega 

 vzbujanje recipročnega emocionalnega distresa in s tem vznik prosocialnih 

emocij - motivacija za poravnavo škode 

 učenje socialnih veščin – kako žrtvi poravnati škodo po načelu restorativne 

pravičnosti 

o zavračanje kazni in preventiva ter odpravljanje socialnih okoliščin družbene 

nepravičnosti 

 negativna preventiva kot odpravljanje priložnosti za odklonsko/kriminalno 

vedenje (nadzor) 

 pozitivna preventiva kot ideološki zagovor ustreznih vzorcev reševanja 

konfliktov 

 odpravljanje strukturnega nasilja 

 zagotavljanje varne, vključujoče skupnosti, ki omogoča občutek ontološke 

varnosti 

VIR: Kazen v šoli? (Izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter 

moralnega ravnanja). Ljubljana: Center za poklicno izobraževanje 2011. 
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