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Zadeva: Uresničitev sklepa št. 5 - 7. seje Sveta Vlade RS za mladino – stališče 
MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 16.2.2017 od Urada RS za mladino prejelo 
sklep št. 5, ki je bil sprejet na 7. seji Sveta Vlade RS za mladino.

Na podlagi pregleda sprejetega sklepa strokovnih služb z vidika osnovnega šolstva menimo, da 
je večina priporočil že vključenih in opredeljenih v ciljih vzgoje in izobraževanja (2. In 2.a člen 
Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju), kakor tudi pri posameznih 
področnih zakonih. Prav tako posamezni obvezni in obvezni izbirni predmeti naslavljajo to 
problematiko.
Prva vzgojno izobraževalno obdobje je še posebej občutljivo z vidika predmetov. Vsako 
dodajanje novih predmetov najprej pomeni povečanje tedenske obremenjenosti za učence. 
Prav tako je prvo vzgojno izobraževalno obdobje tisto, ki nima veliko razpršenih predmetov 
(samo 6), temveč znotraj predmetnega področja poskrbi za širše vsebine in jih med sabo 
povezuje. In tako tudi vsebina s področja državljanske vzgoje.

Skrbno smo preučili Priporočila na področju participacije in priprave stališča glede možnosti 
uvedbe v aktivnosti ministrstev.

Z vidika srednjega šolstva ne vidimo posebnih ovir za uresničevanje teh priporočil, saj je večina 
že vključena in opredeljena v ciljih vzgoje in izobraževanja  (drugi člen Zakona o organizaciji in 
financiranju v vzgoji in izobraževanju), kakor tudi pri posameznih področnih zakonih. 

"1. Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagamo, da v šolskem kurikulu za 
osnovne in srednje šole okrepi vsebine za spodbujanje demokratičnih procesov in participacije, 
t.i. državljansko vzgojo. Predlagamo uvedbo predmeta z vsebinami državljanske vzgoje že v 
prvi triadi osnovne šole (ne le v tretji triadi) ter obvezni samostojni predmet v srednji šoli (ne 
zgolj kot obvezno izbirno vsebino). "

Res pa je, da pa pri zgoraj navedeni nalogi prepoznamo nekaj težav pri uvajanju dodatnega 
predmeta, ki bi bil v obveznem delu kurikula, saj menimo, da ni mogoče zahtevati vključevanje 
neke aktivnosti  (participacija pri odločanju je aktivnost) v obvezni del kurikula in to kot obvezni 
predmet, ker to pomeni obremenjevanje kurikula z dodatnimi predmeti in urami ter povečevanje 
obveznosti dijakov preko dovoljene zakonske meje, kar avtomatično pomeni črtanje drugih 
strokovnih ali splošnih predmetov iz predmetnika. Poleg tega pa ima takšen način vse 
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značilnosti vsiljevanje politične aktivnosti mladim in ni njihova prostovoljna odločitev. Menimo, 
da se pri tej aktivnosti morajo vključiti politične stranke zunaj šolskega prostora, izobraževalnim 
ustanovam pa dovoliti, da opravljajo svoje osnovno poslanstvo pri uresničevanju ciljev, ki so 
opredeljeni v zakonodaji in ti vključujejo vse te aktivnosti skozi kurikul in skozi dejavnosti, ki jih 
organizira šola in so prostovoljna izbira dijakov, saj se le tako lahko krepi samostojnost, 
ustvarjalnost, predvsem pa tudi »razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi«.   

S spoštovanjem,

Bruno Rednak
   GENERALNI SEKRETAR
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