
Barbara Dolgan, OŠ Antona Globočnika Postojna 

Postojna,  november, 
december  2013 

Dvig socialnega in kulturnega 
kapitala v lokalnih skupnostih 
za razvoj enakih možnosti in 

spodbujanje socialne 
vključenosti 



FOTOGRAFSKI NATEČAJ:  
SOCIALNA IZKLJUČENOST 

Učence smo pozvali, naj sodelujejo na 
fotografskem natečaju s svojimi 
fotografijami na temo socialne 
izključenosti.  
V januarju 2014 so na šolah potekale 
razstave fotografij.  
Skupna razstava z dražbo je potekala na 
prireditvi 15. 5. 2014. Izkupiček smo 
namenili šolskim skladom šol partneric v 
projektu. 
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Učence smo seznanili s pojmom:  
„SOCIALNA IZKLJUČENOST“ 
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Povabili smo jih k fotografiranju … 
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Pripravili smo šolsko razstavo … 
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Razstava na temo socialne izključenosti se mi zdi v redu. 

Pomanjkljivost je le ta, da nekaterih slik ne razumem. 

Sama nikoli nisem bila izključena, mislim pa, da to ni prav, 

ker smo vsi ljudje enaki in, da imamo vsi enako pravico 

do sprejetosti, družbe … 

 
Razstava mi je zelo všeč. Videl sem že veliko ljudi, ki so jih socialno izključili, to mi 
ni všeč. Potrudil se bom, da tega ne bom tudi sam počel. 
 
Razstava mi je zelo všeč. Sama se nisem bila izključena, na hodnikih naše  
šole pa dostikrat vidim, ko je nekdo socialno izključen. To mi ni všeč. Rada 
bi, da se to konca. Socialna izključenost pomeni, da skupina ljudi, ali pa 
posameznik ne sprejme določenega človeka, druge skupine ljudi. Upam, da 
me nikoli ne bodo prijatelji, družba, sošolci …  izključili. 
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Razstava mi je bila všeč, nekatere slike so bile težje za 
razumeti. Vsakemu otroku se je verjetno že zgodilo, da je 
bil socialno izključen. Večino so krivci za to sošolci, ker 
imajo predsodke do njih in so si brez veze o njih ustvarili 
slabo sliko. Razlogi za izključenost so največkrat, ko 
nekdo pride od drugod, ni iste vere, je nekako drugačen 
(videz, govor …). 
 
 
  
Razstava se mi zdi zelo žalostna, ugotovil sem, kako 

veliko krivico delam  človeku, ki ga izključim. Tudi mene 

so izključili. Trudil se bom, da nikoli več nikogar ne 

izključim. 
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Slike so žalostne … Jaz se nisem bila izključena. 
Zdi pa se mi, da se tisti ne počutijo lepo, ko so 
izključeni. Sama ne želim biti na takšnem 
mestu. 
  
Iz slik, ki so razstavljene, se vidi, kaj je socialna 

izključenost in o tem sem se letos veliko naučil. Jaz 

še nisem bil socialno izključen, videl pa sem veliko 

prijateljev, ki so jih drugi izključili iz  družbe. Opazil 

sem, kako se počutijo tisti, in potrudil se bom, da 

sam ne bom izključeval nikogar iz moje družbe. 
  
Moj brat je bil tudi že izključen iz 
družbe, saj ne sliši dobro in govori tudi 
bolj slabo. To, ko so ga izključili, se mi 
zdi totalno brez veze, saj bi ga lahko 
sprejeli in mu celo pomagali.  



Na šoli smo razstavo zaključili tudi z 
medrazrednim tekmovanjem s pomočjo šolske 

skupnosti učencev 

Na naši šoli je v okviru projekta »Dvig socialnega in 
kulturnega kapitala« v sodelovanju s šolsko skupnostjo 
učencev potekal fotografski natečaj na temo »socialna 
izključenost«. K sodelovanju smo povabili vse učence in 
njihove starše. Fotografije smo zbirali v mesecu 
novembru in decembru 2013. Prejeli smo 35 fotografij, ki 
so jih prispevali učenci 3.a, 5.a, 5.b, 6.b, 8.b, 9.b ter 
učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje 3.  
Fotografije smo razstavili v dvorani šole v mesecu marcu 
2014. Poleg naših pa so bile razstavljene tudi tri gostujoče 
fotografije dijakov ŠC Postojna, ŠC Srečka Kosovela 
Sežana in ŠC Nova Gorica. 
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Šestčlanska komisija v sestavi: ravnateljica 
Sabina Ileršič, pomočnica ravnateljice Miranda 
Kristančič, učiteljice Nada Likon, Darja Gorup in 
Petra Ražem ter učenka Tadeja Čeh je ocenila 
vse prispele fotografije. Članice komisije so v 
mesecu marcu vsako fotografijo ocenile z oceno 
od 1 do 10, pri čemer so upoštevale izvirnost, 
sporočilnost, ustreznost glede na temo idr. 
Dobile so tudi navodilo, naj fotografij ne 
rangirajo.  
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V absolutnem seštevku so prva tri mesta zasedle 
fotografije učencev, ki obiskujejo predmet Likovno 
snovanje 3. V posebnem točkovanju za 
medrazredno tekmovanje pa je zmagala fotografija 
učenke iz 6.b, drugo mesto pa si delita 5.a in 8.b. Vsi 
sodelujoči razredi bodo prejeli točke za sodelovanje 
(50 točk na razred), zmagovalni razred pa dodatno 
še 100 točk, 5.a in 8.b pa po 80 točk za drugo 
mesto. Tudi učenci, ki obiskujejo predmet Likovno 
snovanje 3, bodo svojim razredom prinesli dodatne 
točke (Tina, Nancy in Andraž 70 točk za 9.a, Teja in 
Tadeja pa 90 točk za 9.c). 
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ZMAGOVALNE FOTOGRAFIJE - skupni seštevek  

 
1. MESTO: Teja Puc, 9.c (LS3)  
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2. MESTO: Tina Funa, 
9.a, Nancy Gojković 
Jurca, 9.a,  

in Tadeja Čeh, 9.c (LS3)  

 

 

3. MESTO: Andraž 
Kovačič, 9.a (LS3)  
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ZMAGOVALNE FOTOGRAFIJE – 
medrazredno tekmovanje 

1. MESTO: 6. A 
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2. MESTO: 5. A 
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3. MESTO: 8. B 
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