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DRŽAVLJANSKA VZGOJA V SLOVENIJI IN DRŽAVAH 

EVROPSKE UNIJE 

 

 

Slovenska država je pred nekaj več kot dvajsetimi leti stopila na pot samostojnosti, se 

izvila iz totalitarnega primeža in postala leta 2004 polnopravna članica Evropske unije. Te 

močne spremembe se kažejo tudi v šolstvu v veliki meri fleksibilnosti učnih načrtov in v 

konkretnem poučevanju državljanske vzgoje. V teoretičnem delu sem opredelil 

državljanske koncepte; primerjal državljansko vzgojo z domovinsko; šolski sistem pred 

osamosvojitvijo Slovenije in po njej; definiral, kako opredeljujejo državljanstvo v Evropski 

uniji, ter na koncu pri vsaki članici posebej opisal njen politični in izobraževalni sistem ter 

kako pojmujejo državljansko vzgojo v njihovi državi in šolskem sistemu.  

 

V raziskovalnem delu sem kronološko primerjal učne načrte in učbenike predmetov »etika 

in družba«, »državljanska vzgoja in etika« ter »državljanska in domovinska vzgoja ter 

etika«, vse za 7. in 8. razred osnovne šole. S tem sem želel izvedeti, kako različna oblast 

oz. čas demokratizacije vpliva na ta predmet, ki je zelo nacionalno obarvan. 

 

 

Ključne besede: državljanstvo, državljanska vzgoja, domovinska vzgoja, Evropska 

unija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

CITIZENSHIP EDUCATION IN SLOVENIA AND IN 

COUNTRIES OF EUROPEAN UNION 

 

 

Slovenia has been independent for more than 20 years after disengaging from totalitarian 

grip and became full member of European Union in 2004. These changes are evident in 

education in bigger flexibility in curriculum, namely in civic education. I have defined 

citizenship concepts, I have compared civic education to patriotic education and 

educational system before and after Slovenian independence, I have defined the concept of 

citizenship in European Union. In the end I have described political and educational 

systems and the definition of citizenship in the school system for each country. 

 

In my thesis I have chronologically compared curriculums and text books for ethics and 

society, citizenship education and ethics, citizenship and homeland education and ethics 

for 7th and 8th class of primary school. With this I have researched the influence of the 

change of government and democratization on this subject which is extremely nationally 

predetermined.  

 

 

Key words: Citizenship, civic education, homeland education, European Union 
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1 UVOD 

 

Slovenci smo si močno želeli samostojno državo in jo tudi dobili. Odcepili smo se iz 

skupne države in začeli pot samostojne države. Z vztrajnostjo in marljivostjo smo začrtano 

pot tudi dobro udejanili in zato smo leta 2004 uspešno pristopili k Evropski uniji in ji nato 

že čez štiri leta tudi uspešno predsedovali kot najmlajša članica. Da smo to dosegli, smo 

morali slovensko politiko prilagoditi evropskim trendom ter seveda izpolnjevati določene 

pogoje. 

 

Evropskim trendom pa je sledilo tudi slovensko šolstvo na primarni ravni izobraževanja, 

saj smo mu morali vključiti tudi evropsko dimenzijo izobraževanja. V zadnjih desetih letih 

smo prešli iz osemletke v devetletko, nekateri osnovnošolski predmeti pa so se 

preimenovali. Preden se je Slovenija osamosvojila, so v šolah poučevali družbenomoralno 

vzgojo, v devetdesetih letih pa se je predmet preimenoval v »etiko in družbo«. Nato se je 

predmet preimenoval še v »državljansko vzgojo in etiko« ter pozneje še v »državljansko in 

domovinsko vzgojo ter etiko«. V raziskovalnem delu bom tako poiskal vzroke za 

spremembo poimenovanja tega predmeta, ali je to zgolj terminološka sprememba ali tudi 

konceptualna. Ne bom pa ostal samo pri poimenovanju predmeta, ampak bom pregledal 

tudi vsebine – katere vsebine so nove in katerih ni več. Pri tem se bo pokazalo, kako so 

politične in družbene spremembe zadnjih 25 let vplivale na učni načrt ter učbenike tega 

predmeta, in ali je mogoče najti v najnovejšem učnem načrtu več vsebin, povezanih z 

Evropsko unijo in aktivnim demokratičnim državljanstvom. Že številna preimenovanja v 

tako kratkem času kažejo na precejšnjo mero prilagodljivosti šolske politike trenutnim 

družbenim in političnim razmeram. Izobraževalne institucije so zelo pomembne pri 

procesu demokratizacije in uveljavljanju demokratičnega in aktivnega državljanstva. 

Pomembno je, da imajo relativno avtonomijo in sledijo svoji logiki delovanja, zato pa me 

tudi zanima, v kolikšni meri se je predmet dejansko demokratiziral prek učnega načrta ter 

učbenikov predmeta. 

 

V teoretičnem delu si bom poskušal odgovoriti na vprašanja, kot so: katere državljanske 

koncepte poznamo in zakaj pride do različnih konceptov, kako se je razvijalo državljanstvo 

skozi čas, kako ga pojmujemo danes v Evropi in kakšno vlogo igra v izobraževalnih 
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institucijah. Najprej bom različne koncepte državljanstva opredelil, nato pa jih bom 

povezal z državljansko in domovinsko vzgojo ter skušal obrazložiti, v kakšnem 

medsebojnem odnosu sta ta dva pojma. Za tem se bom predvsem osredotočil na 

državljansko vzgojo. Navezal jo bom na slovensko šolstvo pred samostojno Slovenijo in 

nato še na slovensko demokratično šolstvo. Zanima me, kakšna je bila vzgoja za državljana 

v Jugoslaviji in kakšna v sodobni demokraciji. Poleg tega bom v prvi del diplomskega dela 

vključil tudi pregled držav Evropske unije, njihovo politično ureditev in šolstvo ter vlogo 

državljanske vzgoje v njihovem izobraževalnem sistemu. Tu me zanima, kakšna je 

bistvena razlika med državami vzhodne in zahodne Evrope. 

 

Kot bodoči profesor se zavedam odgovornosti poučevanja. Vzgojiti želim učence, ki bodo 

zrasli v delavne in poštene državljane, da se bodo zavedali svojih državljanskih pravic in 

da na dolžnosti ne bodo pozabljali, obenem pa želim, da bodo trdno stali za svojim 

prepričanjem in ga znali ustrezno argumentirati, da se ne bodo pustili manipulirati in da 

bodo imeli vedno pokončno držo. Prav takšna pa mora biti oblast in kot bi povedal Mill: 

»Dolžnost oblasti in posameznikov je, da oblikujejo kolikor mogoče resnična mnenja, da to 

počno pazljivo in da svojih mnenj nikoli ne vsiljujejo drugim, če niso popolnoma gotovi, 

da imajo prav.« (Mill, 2003: 154) Dobro je trdno stati za svojim prepričanjem, dobro pa je 

znati tudi premišljati o njem, prisluhniti drugim in v argumentiranem dialogu soočati 

stališča ali jih spremeniti, če se izkaže, da je slabo utemeljeno. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 KONCEPT DRŽAVLJANSTVA 

 

Pojem državljanstvo je že zelo star. Z njim so se ukvarjali že v grški antiki. Naj za začetek 

podam povsem grobo definicijo Willa Kymlicke, najbolj znanega in največkrat citiranega 

filozofa s področja državljanstva, ki pravi: »Termin državljanstvo se navadno nanaša na 

članstvo v politični skupnosti, in tako označuje razmerje med posameznikom in državo.« 

(Kymlicka, 2003: 147) To je zelo splošna definicija, ki stoodstotno drži. Vsak, ki pridobi 

državljanstvo, je v razmerju državljan-država, ima določene koristi, seveda pa tudi 

dolžnosti do države. Delovati mora v skladu z zakoni države, ima pa pravico npr. do 

svobode govora, ki je delno omejena. Ker gre za razmerje, ima to razmerje tudi drugo plat. 

Država mora omogočati vsem državljanom enake možnosti, vsak mora imeti možnost 

zadovoljevati eksistenčne potrebe. 

 

S konceptom državljanstva in državljana se je ukvarjal že znani grški filozof Aristotel, ki 

pravi, da je »treba državljana oblikovati tako, da bo ustrezal obliki vladanja, pod katero 

živi. Kajti vsaka oblast ima posebno obliko osebnosti, ki jo oblikuje in ohranja. Karakter 

demokracije ustvarja demokracijo, karakter oligarhije ustvarja oligarhijo; /…/« (Aristotle, 

1996: 195). Prav o tem govori tudi Sardoč, ki meni, da pojem označuje »pripadnost 

posameznika določeni politični skupnosti,« a vendar »na vprašanje, kaj je državljanstvo, ni 

enopomenskega odgovora predvsem zaradi različnih tradicij politične teorije ter posledično 

tudi različnih pojmovanj samega koncepta državljanstva« (Sardoč, 2006: 100). Zato bi 

lahko rekli, da ne poznamo samo enega koncepta državljanstva. Pomembno je od okolja, v 

katerem živimo, oblike vladavine, jezika in kulture nasploh. Osnovna minimalna 

opredelitev, da gre pri državljanstvu za razmerje državljan-država, je skupna vsem 

koncepcijam državljanstva. Razlike pa nastopijo, ko poskušamo opredeliti to razmerje. 

 

Za sodobne koncepte državljanstva je značilen »multidimenzionalen pogled na 

državljanstvo, ki ni več omejen na pravne odnose med posameznikom in državo« 

(Klemenčič, 2007: 5). Novejše pojmovanje »izpostavlja tudi kompetence, spretnosti in 

sposobnosti /…/« (Dürr in drugi, 2005: 7).  
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Galston (1991: 224) je kot teoretik državljanstva opredelil štiri tipe državljanskih kreposti: 

• splošne kreposti: pogum, spoštovanje zakona, lojalnost; 

• družbene kreposti: neodvisnost, odprtost duha; 

• ekonomske kreposti: delovna etika, sposobnost, da odložimo samonagraditev, 

prilagodljivost ekonomskim in tehnološkim spremembam; 

• politične kreposti: sposobnost prepoznavanja in spoštovanja pravic drugih, 

naravnanost, da zahtevamo le toliko, kolikor lahko plačamo, sposobnost presoje 

rezultatov dela zaposlenih v javnih službah, pripravljenost na udeležbo v javnih 

razpravah. 

 

»Številne omenjene kreposti – zlasti splošne in ekonomske – so potrebne v tako rekoč vseh 

političnih ureditvah, saj bodo te velike ali majhne, agrarne ali industrializirane, 

demokratične ali avtoritarne, pluralistične ali homogene. Zato je skrb za državljansko 

krepost že zdavnaj prisotna v zgodovini zahodne politične misli, saj je bila prisotna, tudi ko 

so bile politične skupnosti veliko manjše in bolj homogene.« (Galston, 1991: 224) Galston 

je nekako oblikoval koncept univerzalnega državljana, ki bi lahko uspešno živel v vseh 

oblikah vladanja, če imam v mislih prejšnji Aristotelov citat. 

 

Sodobne koncepcije državljanstva pa so nastale prav kot odgovor na naslednje stanje: tako 

v Angliji kot tudi v ZDA je prisotna apatičnost. Čeprav so te ugotovitve stare 20 let, jih je 

vseeno treba izpostaviti, in kot pravi Glendon, je »po raziskavah le 12 % ameriških 

najstnikov izrazilo mnenje, da je udeležba na volitvah pomembna, če hočemo biti dobri 

državljani. Še več, ta apatija ni le posledica mladosti – primerjave s podobnimi 

raziskavami, ki so bile opravljene v minulih petdesetih letih, nakazujejo, da sedanja 

kohorta ve manj, ji je manj mar, manj voli in je manj kritična do svojih voditeljev in 

institucij, kakor so bili mladi ljudje kadarkoli poprej v petdesetih letih« (navedeno v 

Kymlicka, 2005: 414). Kymlicka zaključi: »Skratka to, čemur smo priča, je razmah zavesti 

o pomenu državljanskih kreposti in hkrati razmah strahu, da so te kreposti v zatonu. Kaže 

se rastoče poudarjanje potrebe, da bi bili ljudje dejavni državljani, ki se udeležujejo 

javnega presojanja, hkrati pa opazujemo trend, ki vodi v večjo apatijo, pasivnost in umik v 

zasebno sfero družine, kariere in osebnih načrtov.« (Kymlicka, 2005: 414) Kymlickove 

besede so se potrdile tudi v Sloveniji. Slovenski šolarji so sodelovali v Raziskavi 

državljanskega izobraževanja in vzgoje, ki jo je vodil dr. Marjan Šimenc. Slovenija je bila 
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nekoliko nad mednarodnim povprečjem, a razlika ni bila statistično pomembna. Kljub 

temu pa so se učenci najslabše izkazali pri imenovanju bistvene značilnosti tržnega 

gospodarstva, prepoznavanju diskriminacije in zaupanju v vladne institucije. Šimenc je 

svojo raziskavo sklenil z besedami, »česar ne poznamo, tudi ne razumemo dobro« 

(Šimenc, 2003: 247). Zato je treba učence dobro podučiti o teh temah, da jih bodo dobro 

poznali in tudi razumeli. Če bo to uresničeno, bodo tudi bolje in aktivneje lahko delovali 

pri pomembnih odločitvah, ki krojijo naše življenje. Na tem mestu pa je treba omeniti, da 

bo še letos izšlo poročilo o raziskavi iz leta 2009, ki kaže boljše rezultate na zgoraj 

omenjenih področjih. 

 

Jelenc – Krašovec gre še korak dlje. Mnenja je, da družbene razmere vplivajo in 

spreminjajo status državljanov. Zaradi takšnih sprememb pa loči med pojmoma 

državljanstvo in državljanskost. Pravi, da »državljanstvo opredeljujemo kot status, ki ga 

ima posameznik v neki državi, in vse pravice in dolžnosti, ki iz tega statusa izvirajo, 

državljanskost pa opredeljujemo kot sposobnosti, spretnosti in vedenje, s katerim 

posameznik izraža in udejanja svoje državljanstvo« (Jelenc – Krašovec, 1998: 16). Torej 

aktivno državljanstvo sama imenuje državljanskost. 

 

Če še nismo državljani neke države in bi to radi postali, si poglejmo, po kakšnem principu 

lahko sploh podeljujemo državljanstva. Južnič prikaže dva principa podeljevanja 

državljanstva: ius sanguinis in ius soli.  

 

»Ius sanguinis je podeljevanje državljanstva po izvoru (»po krvi«, dednost) 

– otrok dobi državljanstvo svojih staršev ne glede na to, kje živijo. Ius soli 

je drugi princip podeljevanja državljanstva, to je princip ne glede na izvor 

staršev. Državljanstvo avtomatsko dobijo vsi, ki so v državi rojeni, torej 

tudi otroci priseljencev. Tretji tip državljanstva, o katerem se danes veliko 

govori, je multikulturalni tip državljanstva (Švedska, Kanada), ki 

pravzaprav temelji na principu ius soli, v odnosu do svojih izseljencev pa 

ga države pogosto kombinirajo s principom ius sanguinius (npr. Švedska).« 

(Južnič, 1993: 331–332). 
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V današnjem času, ko se je izrazito razvila transnacionalnost, moramo državljanstvo 

gledati širše kot včasih. Priča smo masovnemu preseljevanju ljudstev bodisi začasno bodisi 

za stalno. Podeljevanje državljanstev za možnost zaposlitve in urejanje novega bivalnega 

prostora poteka iz dneva v dan. Takemu načinu življenja se je treba ustrezno prilagoditi, in 

to zelo hitro. Naše mišljenje moramo usmeriti izven naših nacionalnih okvirov, obenem pa 

ščititi nacionalne interese. Sploh pa je to potrebno zdaj, ko smo del Evropske unije. Smo 

del globalnega sveta in to je dejstvo, zato moramo ustrezno delovati in biti prilagodljivi. 

Zato sem mnenja, da ni dovolj ozko poimenovanje in pojmovanje državljanstva, treba je 

gledati in predvsem delovati širše. 

 

 

2.2 DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA 

 

Da bomo razvili omenjene lastnosti iz prejšnjega poglavja, moramo imeti dobro vzgojo – 

državljansko vzgojo. V tem primeru ne moremo mimo domovinske vzgoje, saj sta si pojma 

zelo podobna in sta med seboj povezana, večji poudarek pa bom dal državljanski. Nekateri 

avtorji so mnenja, da sta pojma nerazdružljiva, drugi pravijo, da se dopolnjujeta, spet tretji, 

da je domovinska vzgoja del državljanske. 

 

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na primer prepričan, da ni treba izgubljati besed o 

nerazdružljivosti državljanske in domovinske kulture. »Težko je biti visoko državljansko 

in nizko domovinsko omikan. In obratno. Do tega nas pripelje le ustrezna socializacija, 

konkretneje vzgoja in socialno učenje. /…/ Biti del domovine je prvinski odnos, so 

korenine, vrednote, je magičnost; biti državljan je derivatni, izpeljan odnos, je nadgradnja. 

Državo lahko dobim, tako ali drugačno; domovino imam. /…/ imeti rad svojo domovino, 

svoj narod, je ena od temeljnih vrednot.« (Zver, 2006: 18–19) S poslancem se strinjam, da 

so za nekatere ljudi pomembne korenine. Naj navedem lasten primer, ko sem z očetom 

raziskal družinsko drevo za 500 let nazaj. Izvedela sva prvotno zapisan priimek ter da naša 

družina izhaja nekje iz italijansko-francoske meje. Da sva to odkrila, nama daje osebno 

zadovoljstvo, čeprav se naš rod nadaljuje v drugi državi. Državljanstvo je po mojem 

mnenju le »uradnost«, domovina pa nekaj, kar čutiš, da si. Vendar ta primer ni le ilustracija 

citata: odpira možnost, da so ljudje brez domovine ali pa imajo lahko celo dve domovini.  
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Tudi Meglič (2006: 68) je mnenja, da je domovinska vzgoja pred državljansko, 

domovinska vzgoja pa vsebuje državljansko: 

 

»Ne more biti najprej državljanska vzgoja; najprej mora biti, po naravnem 

poteku, domovinska. /…/ Domovina je temelj za potrebe zadovoljevanja 

državljanskih pravic. Kajti, če bi bila država pred tem, bi Slovenci pač ne 

potrebovali svoje države Slovenije. Svojo državljanskost bi lahko že davno 

uresničili v demokratični republiki Avstriji, lahko bi bili del Italije, ki je ob 

fašistični dediščini danes celo čisto urejena demokratična država. Lahko bi 

bili že davno demokratični člani katere koli demokratične republike in 

lahko bi že zdavnaj uresničevali svoje državljanske pravice: ustavo, zakone, 

volitve, referendume. Bili bi dobri državljani neke demokratične države, 

samo Slovenci ne bi bili več.« (ibid.) 

 

Kar je zapisal Meglič, po mojem mnenju le delno drži. Domovina je povezana z narodovo 

identiteto. Slovenci smo na primer živeli v Ilirskih provincah. Napoleon nam je zagotovil 

celo slovenski jezik v šolah in javnem življenju. Obdobje, ki ni bilo tako črno za Slovence. 

Uresničevali smo državljanske pravice in dolžnosti, čeprav nismo imeli svoje države. Bili 

smo povsem enakopravni državljani z vsemi pravicami, tako kot so danes zamejski 

Slovenci v sosednjih državah. Torej po mojem mnenju zadnji del citata ne drži. Kljub temu 

bi bili lahko Slovenci znotraj neke druge države, če bi bili enakopravno obravnavani.  

 

Kakšna pa mora biti državljanska vzgoja in kaj je njen cilj, nam odgovori Stane Granda 

(2006: 33), ki pravi o državljanski vzgoji, »da mora biti strogo racionalna. Njen cilj je 

osmišljanje pravne države, prizadevanje za njeno polno in vsakodnevno uresničevanje. 

Izhajati mora iz notranje nuje, občutka odgovornosti do lastnega življenja in življenja 

potomcev. Biti mora nad vsako ideologijo, kot je pri mnogih ekologija. Biti mora temeljni 

vzgojni cilj vsega obveznega in tistega šolstva, ki ga financira država. /…/ Domovinska 

vzgoja mora sloneti na dobri splošni državljanski vzgoji. /…/ Po mojem mnenju zajema 

sodobna domovinska vzgoja vse vidike, od ekologije do najvišjih dosežkov človeškega 

duha. Njena os je slovenski jezik in vse, kar je z njim povezano« (ibid.). Tu se nam odpre 

novo vprašanje, ali je naša državljanska vzgoja res izven okvirov ideologije. Sam imam 

občutek, da ne. Moramo pa biti sposobni dojemati stvari neideološko, ampak tako, da bo 



Ceferin, E.: Državljanska vzgoja v Sloveniji in Evropski uniji, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta, oddelek za razredni pouk, 2012 

 

8 

najboljše za državo in državljane. V našem prostoru bo to še trajalo nekaj desetletij, saj se 

kar ne moremo otresti ideoloških bojev. 

 

Podobno o državljanski vzgoji razmišlja tudi Vodopivec (2006: 40), ki pravi, da naj bi 

»državljanska vzgoja mlade širše seznanjala z državljanskimi pravicami, načeli in 

ustanovami odprte demokratične družbe, s temeljnimi pojmi ustavnega reda, 

parlamentarnega in političnega življenja, delovanja raznih vej oblasti in z razmerami v 

Evropi in svetu. Izhajati mora iz občutka odgovornosti do lastnega življenja in življenja 

potomcev ter biti vzgojni cilj vsega obveznega šolstva, ki ga financira država« (ibid.). 

 

Kaj pa je sploh naloga državljanske vzgoje? Barle Lakota (2006: 7) se je ukvarjala s cilji 

državljanske in domovinske vzgoje, izoblikovala pa je naslednje tri dimenzije, ki jih 

vključujejo cilji državljanske vzgoje: 

• razvijanje državljanske pismenosti, kar med drugim obsega poznavanje družbenih 

in političnih institucij, ustave, nacionalne identitete, spoštovanje različnosti, 

• razvijanje kritičnega mišljenja, kar vključuje razvijanje veščin in spretnosti, nujnih 

za aktivno sodelovanje v javnem življenju, razvijanje socialne in moralne 

odgovornosti do sebe in drugih ter razvijanje veščin argumentiranja, reševanja 

konfliktov ipd., 

• dejavno vključevanje v aktivnosti, kot npr. otroški parlament, v življenje šole. 

 

Prva alineja se nanaša na državljansko vzgojo oz. državljanstvo v ožjem pomenu besede, 

druga alineja pa velja za širši pomen državljanstva. Te tri dimenzije državljanske vzgoje je 

Justin (2006: 91) strnil na dve veliki skupini. Prva je minimalistična skupina, kar pomeni, 

da tu dobijo državljani osnovne informacije o ustavi, zakonih, političnem sistemu, in bi 

tako privzgojila osnovne državljanske vrline (spoštovanje zakonov, privrženost naciji in 

državi, solidarnost v ožjem krogu, udeležba na volitvah itd.). Druga pa je maksimalistična 

skupina, ki naj bi poleg tega še razvijala kritično in neodvisno mišljenje, vodila bi v 

razmislek o skupnem vrednostnem temelju družbe, optimalni demokraciji ipd. Tu se kaže, 

da že minimalistična skupina meri na sprejemanje nekih vrednot in stališč, 

maksimalistična skupina pa bi vključevala tudi dejavnost, aktivnost in participacijo. V 

Evropi je minimalistična različica državljanske vzgoje vseeno vse manj sprejemljiva, saj 

so cilji državljanske vzgoje v Evropi postavljeni zelo široko.  
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Tudi tuji strokovnjaki imajo podobno delitev, kot jo je napravil dr. Justin. Kerr (1999: 10–

11) na primer prepoznava »zamejene« in »odprte« modele izobraževanja državljanske 

vzgoje in prepoznava korelacijo med dojemanjem državljanstva kot »privatnega« z 

»zamejenim« pristopom, kar pomeni minimalističen pristop, ki je skrit v kurikulu. Večjo 

vlogo pri tem pristopu se postavlja na učitelje in družbene organizacije.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabela 1: Model izobraževanja državljanske vzgoje 

 

Iz tabele je razvidno, da maksimalen pristop zagovarja aktivnega državljana. Da to 

dosežemo, je pomemben proces, ki deluje vključevalno, ne pa izključevalno, je pa ta 

proces merljiv. Skratka, če uporabljamo maksimalen pristop, lahko vzgojimo aktivnega, 

demokratičnega in odgovornega državljana. 

 

Golob gre korak dlje kot njegovi predhodniki, saj se dotakne področja, ki ga predhodniki 

še niso omenjali. Pomembno se mu zdi, da mora državljan poznati tuji jezik in da mora 

pridobiti znanja novejše računalniške tehnologije, saj mu le-ta lahko pomaga udejanjiti 

dobrega državljana. Golob (2006: 50) je namreč mnenja, da mora vzgoja sloneti na 

ustreznih znanjih, ki jih šola posreduje mladini. »Ne bom ponavljal, da je treba poleg 

ljubezni do slovenskega jezika in znanj o slovenski domovini za življenje v širokem svetu 

vsakomur dograditi kakovostno znanje angleščine. Tudi brez računalniškega znanja ne bo 

šlo in ne gre brez kvalitetnega humanističnega družboslovnega znanja, nujen pa je tudi 

naravoslovno-tehnični naboj. Vendar se mora težišče znanj premakniti s faktografskega k 

aplikativnemu, še dalj k inovativnemu, da bo v vseh procesih možnost ustvarjanja dodane 

vrednosti storitvam in proizvodom, pa tudi možnost ustvarjanja novih znanj.« (ibid.) Poleg 
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ohranjanja lastne kulture moramo graditi tudi na novejših znanostih, kot sta računalništvo 

in tehnologija. Zelo pomemben je poudarek na aplikativnih znanjih, ki bi jih morala šola 

nujno spodbujati. Mladi bi se morali razvijati v vse smeri, na vsa področja, da se bodo 

znašli v globalnem svetu, pri tem pa bi jim tehnologija olajšala učenje. To pomeni, da se 

državljanska vzgoja prepleta še z drugimi predmeti v šolah in ne samo znotraj enega 

razreda, ampak tudi po vertikali od lažjega k težjemu. 

 

Vzgajanje in poučevanje mladih za državljansko in domovinsko vzgojo je vse prej kot 

lahko. Pri tem moramo stopiti iz okvirov medsebojnega obračunavanja in ideologije. 

Pojma sta med seboj povezana in enako pomembna. Sam sem mnenja, da se pojma med 

seboj lahko odlično dopolnjujeta, in ne dajem nobeni večjega poudarka. Obeh se moramo 

zavedati in v tej smeri korektno delovati, poučevati in se učiti. V Sloveniji je to še toliko 

bolj pomembno, saj smo majhna država in moramo imeti poudarek na obeh vzgojah. 

Državljanska vzgoja skrbi za globalnost. Primeren se mi zdi maksimalističen pristop ter 

vidik, ki ga je poudaril Golob, o računalniškem znanju in znanju tujih jezikov. Danes 

težko funkcioniramo v okolju, če ne znamo vsaj enega tujega jezika, svetovni splet pa je 

vir neštetih informacij. Zavedati se moramo srečevanja različnih kultur, spodbujati 

moramo miltikulturalnost, a po drugi strani ne smemo pozabljati na svoje korenine, na 

svojo nacionalno identiteto, za kar je odgovorna domovinska vzgoja. 

 

 

2.3 DRŽAVLJANSKA VZGOJA PRED DEMOKRATIČNO 

SLOVENIJO 

 

Francija je kot prva evropska država že leta 1882 uvedla v osnovne šole etični in 

državljanski pouk (Nadrih, 2009: 16). Na sredini 20. stoletja, natančneje po drugi svetovni 

vojni, pa je francoski filozof Jacques Maritain, ki je soavtor Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah iz leta 1948, menil, da šola potrebuje »novo vedo«: 

 

»Nova veda bi združila tako različne veje znanja, kot sta v osnovnem okviru 

narodova zgodovina in zgodovina civilizacije, potem pa še humanistiko, 

družboslovje, socialno filozofijo in pravno filozofijo, ki bi se vse 
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osredotočile na razvoj in pomen velikih idej, ki so zajete v demokratični 

listini.  /…/ Takšna listina bi zadevala pravice in svoboščine človeške 

osebe; politične pravice in svoboščine; družbene pravice in svoboščine, 

ustrezne dolžnosti. /…/ državljansko solidarnost in ideal bratstva; versko 

svobodo, vzajemno strpnost in vzajemno spoštovanje raznih duhovnih 

skupnosti in šol mišljenja; državljansko zvestobo in domoljubje, 

spoštovanje njene zgodovine in dediščine, poznavanje različnih izročil …« 

(Maritain, 2002: 135–136) 

 

Številni snovalci učnih programov, predvsem v državah evropske civilizacije, so v 

naslednjih letih sledili tej Maritainovi ideji ter uvajali nov šolski predmet z različnimi 

koncepti in različnimi imeni (Phillips, 2004: 39). 

 

Evropske demokratične države, ki imajo dolgo demokratično tradicijo, imajo v šolah neke 

vrste državljansko vzgojo. »Večina ima obliko državljanske vzgoje že v zadnjih razredih 

osnovne šole in nato vso srednjo šolo.« (Prunk, 2006: 14) Tudi sam sem mnenja, da bi 

lahko predmet premaknili tudi v srednje šole, v osnovnih šolah pa bi se naučili le osnovo 

državljanske vzgoje. Podrobneje bi se pojme, kot so demokracija, institucije, Evropske 

unija itd., učili v srednjih šolah, ker so takrat učenci že bolj dojemljivi za takšno tematiko. 

Seveda pa se vzporedno s to rešitvijo zavedam tudi problema usklajevanja urnikov. 

 

Devjakova razlaga, kako so predmet uvedli pri nas. »V Sloveniji oz. v bivši skupni državi 

pa je Svet za prosveto in kulturo vlade Ljudske republike Slovenije izdal odločbo o 

vpeljavi pouka družbene in moralne vzgoje. Tako je bil leta 1953 v osnovno šolo vpeljan 

predmet družbena in moralna vzgoja. Poučevali so ga od tretjega do osmega razreda po 

eno uro na teden. Leto pozneje so v višje razrede osnovne šole in nižje razrede gimnazij 

uvedli predmet moralna vzgoja, leta 1955 pa so vpeljali predmet »zgodovina in temelji 

družbene ter državne ureditve FLRJ«. Istega leta, z uvedbo enotne osemletne obvezne 

osnovne šole, pa so dobili predmet »temelji socialistične morale«. Ta predmet se je leta 

1972 preimenoval v »družbeno moralno vzgojo«, ki se je poučeval v vseh osnovnih šolah 

do šolskega leta 1991/92.« (Devjak, 2002: 205–206) 
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Golob poudari, da morajo državljansko vzgojo obravnavati različni strokovnjaki, ne samo 

zgodovinarji, doda pa zanimivo anekdoto. »Državljanska in domovinska vzgoja je izredno 

zahtevna problematika, in mora biti predmet obravnave strokovnjakov različnih strok, ne 

samo zgodovinarjev, saj zgodovinarji pogosto, posebno v obdobju diktatur, postanejo 

servis režima, kar tudi sami z obžalovanjem priznavajo. Za popestritev takšnega 

razmišljanja se lahko spomnimo besed elektrotehnika profesorja Poniža, ki je med 

predavanji leta 1965 povedal, da je srečen, da predava elektrotehniko, kjer je Ohmov zakon 

enak, kot je bil pred drugo svetovno vojno, zgodovina pa je interpretirana popolnoma 

drugače.« (Golob, 2006: 48) Sam sem mnenja, da bi morali biti tudi družboslovni predmeti 

odprti za različna mnenja, da ne bi postali »servis režima«. Iz šole moramo iztrgati 

politične pritiske. Njihova obračunavanja naj ostanejo v parlamentu, ne pa da so žrtve 

nedolžni otroci. Vsi bi morali priznati svoje napake, saj bi se tako tudi lažje soočili s 

prihodnostjo – skupaj, enotni in ne na različnih bregovih kot sedaj. 

 

In kako bi takšno situacijo lahko rešili? Granda je mnenja, da bi morali po osamosvojitvi 

za pomoč prositi sonarodnjake iz Avstrije in Italije: 

 

»Izkušenj z demokracijo kratko malo nimamo. V tem pogledu bi nam v letih 

neposredno po osamosvojitvi lahko veliko pomagali naši sonarodnjaki iz Avstrije 

in Italije, ekonomski in politični izseljenci, vendar je zlasti proti zadnjima 

skupinama »kontinuiteta« sprožila tako gonjo, da na kaj takega ni bilo niti 

pomisliti. /…/ Kriza dojemanja oziroma razumevanja demokracije je eden 

največjih problemov samostojne Slovenije.« (Granda, 2006: 24) 

 

Če bi priznali stisko in zaprosili za pomoč, bi lahko po mojem mnenju danes imeli v državi 

višji standard življenja. Država bi morala delati na svoji učinkovitosti, zgledovati bi se 

morali po uspešnejših državah in ustvarjati konkurenčnost. Glede na to, da demokracije 

nismo imeli od leta 1920, bo po mojem mnenju pri nas le-ta še kar nekaj časa v povojih. V 

tem poglavju spoznamo, s kakšnim problemom so se soočale predhodne generacije. 

Nekatere vrednote so bile vsiljene, zato ni bilo avtonomnosti. Tudi šola in kurikularni 

dokumenti niso sloneli na avtonomnosti. Izobraževalne institucije so morale delati v skladu 

s takratnim režimom. Vsekakor se mi zdi, da je to obdobje botrovalo, da Slovenci danes ne 
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dojemamo besede demokracija v polnem pomenu, a tako kot pri demokraciji, tudi pri 

državljanstvu obstaja niz konceptualizacij, tako da ni enega polnega pomena. 

 

 

2.4 DRŽAVLJANSKA VZGOJA V SLOVENSKI 

DEMOKRATIČNI ŠOLI 

 

Leta 1990 so učitelji predlagali, da se učni načrt za državljansko vzgojo prenovi in da se 

cilje prilagodi aktualnim družbenim razmeram. Na Zavodu RS za šolstvo so ustanovili 

skupino, ki je pripravila cilje, vsebine in priročnik za nov predmet, predmet, ki bi v 

osnovni šoli zamenjal družbeno moralno vzgojo. Predmet se je preimenoval v etika in 

družba, z uvedbo devetletke je dobil ime državljanska vzgoja in etika, sedaj pa se imenuje 

državljanska in domovinska vzgoja ter etika. V dveh desetletjih je ta predmet doživel 

velike konceptualne spremembe. 

 

Kako je to na začetku potekalo, opiše Kostrevc. »Zelo veliko poguma je bilo potrebnega, 

da se je učitelj otresel balasta, ki ga je predstavljala takratna ciljna in vsebinska zasnova 

tega predmeta, in velik profesionalni izziv je bil postaviti temelje prenove predmeta v času, 

ko še nismo govorili o prenovi šole. To, da je predmet dobil ime etika in družba, niti ni bilo 

tako pomembno, pomemben je bil predvsem premik od pretirano ideoloških vsebin k 

splošnim družbenim vsebinam, pa tudi, da se je pri razumevanju in opredeljevanju 

predmeta začelo upoštevati to, da mora odsevati družbeno resničnost in potrebe okolja ter 

da se mora kot tak tudi spreminjati.« (Kostrevc, 2006: 147) 

 

Usposobljenost učiteljev za poučevanje državljanske vzgoje je zelo pomembna, saj morajo 

cilje in strategije državljanske vzgoje preobraziti v učinkovito prakso. »Učitelji 

državljanske vzgoje v primarnem in sekundarnem izobraževanju morajo imeti v vseh 

državah enake splošne kvalifikacije, kot se zahtevajo od vseh drugih učiteljev na tej ravni. 

To pomeni, da morajo imeti končano visoko izobraževanje v mnogih državah na 

univerzitetni ravni, ki v splošnem traja od štiri leta do pet let. V večini držav so učitelji v 

primarnem izobraževanju splošni učitelji (nespecialisti), torej lahko učijo vse predmete. Na 

sekundarni ravni izobraževanja pa to ni praksa; ti učitelji so namreč v večini držav 
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specialisti, ki lahko učijo enega, dva ali največ tri predmete. /…/ Začetno izobraževanje 

učiteljev, ki je osredinjeno na državljansko vzgojo, ima v resnici organizirano le nekaj 

držav. V državah, kjer takega študijskega programa nimajo, temo običajno poučujejo 

učitelji, ki so specializirani za družboslovje, zgodovino, filozofijo ali etiko.« (Eurydice, 

2005: 55) 

 

Učitelj predmeta državljanska vzgoja in etika mora pri pouku izhajati iz predznanja 

učencev, upoštevati mora temeljna didaktična načela, razvojno stopnjo in interese učencev, 

pri delu mora biti sistematičen, ne sme izpostavljati osebnosti učencev, učne ure morajo 

biti osnovane na konkretnih primerih in situacijah, ki so učencem blizu, probleme mora 

predstaviti celostno, učence navajati k problemskemu razmišljanju, k sprejemanju različnih 

stališč in avtonomnemu presojanju o problemih, biti mora avtonomen, strokovnjak za 

poučevanje (Devjak, 2002: 258–259). 

 

Dr. Janko Prunk je mnenja, da bi bilo treba državljansko vzgojo vpeljati tudi v srednje šole. 

»Čeprav se zavedam velike obremenjenosti srednješolskih, zlasti gimnazijskih 

predmetnikov, se zavzemam za to, da se v slovenske srednje šole čim prej uvede predmet 

državljanska vzgoja, vsaj v zadnji dve leti, če že ne kar vsa štiri leta, kot je to v večini 

evropskih držav. Ta predmet bi mogel mladim ljudem na podlagi osnovnošolskega 

predmeta etika in družba, ki je dokaj dober, čeprav se ga da morda še kaj izpopolniti, in ob 

predmetu zgodovina dati potrebna znanja in vsebine za dobro državljansko življenje oz. 

udejstvovanje.« (Prunk, 2006) Z dr. Prunkom se tudi sam strinjam. Učenci se zelo 

podrobno spoznajo s političnimi temami, z institucijami v Sloveniji in Evropski uniji, 

njihovim delovanjem idr. Vse to podrobno pokaže raziskovalni del diplomskega dela, v 

Prilogi 1 pa je razvidno, da so za učence te teme pretežke. Ta predmet bi morali uvesti v 

vse srednje šole, ker bi bili že dojemljivi za takšne teme. Je pa po drugi stran res problem 

usklajevanja celotnega letnega delovnega načrta z novim predmetom. Kako državljansko 

vzgojo izvajajo v drugih državah Evropske unije, je navedeno v poglavju 2.6. 

 

S kakšnimi problemi pa se lahko učenci danes soočajo? Vodopivec (2006: 42–44) je 

mnenja, da se še dandanes učenci in dijaki srečujejo z izrazi, ki jih ne znajo osmisliti in 

postaviti v širši časovni in prostorski kontekst. Ti pojmi (fevdalizem, kapitalizem, 

liberalizem, absolutizem, stanovi, državljanstvo, parlamentarizem, verska strpnost in 
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svoboda, človekove pravice in civilna družba idr.) pa so močno povezani ravno z 

državljansko vzgojo. 

 

Pomemben se mi zdi segment, kjer se učenci zavedajo medpredmetnega povezovanja. Če 

pri zgodovini ne bodo usvojili teh pojmov, potem jih ne bodo znali uporabljati pri 

državljanski vzgoji, zato se mi zdi, da tu zelo pomemben del prispeva tudi pouk 

zgodovine. Ni pa vse odvisno samo od predmeta, ki ga poučujemo. Levji delež prispevajo 

učitelji in kot pravi Vodopivec: »Problem njihovega vključevanja (državljanske in 

domovinske vzgoje) v pouk zgodovine namreč ni toliko povezan s snovjo, ki naj bi jo 

posebej priporočal učni program, temveč z učiteljevim pristopom k tematiki.« (ibid.) 

 

Zakaj ima zgodovina tako pomembno mesto, se mi zdi predvsem zaradi tega, o čemer 

govori Valič Zupan (2006: 113). »Zgodovina ima glede na dosedanjo zgodovinsko 

izkušnjo Slovencev pomembno vlogo pri oblikovanju narodne zavesti in narodne 

identitete. Šolstvo je eden temeljnih dejavnikov nacionalnega oblikovanja Slovencev vse 

od uvedbe obveznih osnovnih šol v času cesarice Marije Terezije. S šolstvom, še posebej s 

poukom materinščine in zgodovine, naj bi tudi danes in v prihodnosti slovenska nacionalna 

identiteta v globaliziranem svetu ohranjala svojo drugačnost, prepoznavnost, svežino in 

moč.« (ibid.) Pri naših državnih proslavah je veliko govora o zgodovini, ki kroji našo 

identiteto. K temu pripomorejo izjemni športni dosežki. Ob pomembnih tekmah se zbere 

ogromno Slovencev, ki podpirajo svojo ekipo. Vse več je mladih ansamblov, ki jih druži 

skupna želja po ustvarjanju slovenske glasbe. Menim, da je te podpore športnikom ter 

kulturnikom čedalje več, in prav je tako. K temu pripomorejo posredno tudi šole s svojo 

vzgojo in izobraževanjem. Kot pravi Sardoč (2006: 104), so prav šole tiste, »ki učencem in 

dijakom lahko ponudijo številne priložnosti za razvijanje zavesti o državni pripadnosti, 

njeni kulturni in jezikovni dediščini ter raznolikosti in obenem spodbujajo strpnost kot eno 

občih kulturnih in civilizacijskih vrednot, izvirajočo iz evropske razsvetljenske tradicije« 

(ibid.). 

 

Če pogledamo, kakšne spremembe smo dosegli na področju državljanske vzgoje, lahko 

rečemo, da ogromne. Še pred nekaj več kot dvajsetimi leti smo bili na začetku, stopili smo 

na pot demokracije, danes pa smo državljanski vzgoji dodali še evropsko razsežnost in 

domovinsko noto. Državljanska vzgoja se bo nenehno spreminjala in prilagajala družbenim 
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razmeram, zato ne smemo misliti, da smo na tem področju dosegli, kar smo hoteli. Tega, 

po mojem mnenju, nikoli ne bomo. »Razsežnost vprašanj, ki se pletejo okrog nove vede, se 

zdi neizmerna. Življenje vsak dan znova poraja vprašanja, Maritainov izziv pa ostaja še 

zelo živ. Ne domišljam si, da bodo premisleki s posvetovanja zmogli odgovoriti na 

jutrišnja vprašanja, pa vendar upam, da bodo snovalcem prenove srednješolskega 

izobraževanja v pomoč pri oblikovanju slovenske šole za tretje tisočletje. Vsekakor si 

želim, da bi bil pouk zgodovine, državljanske in domovinske vzgoje pomemben del v 

mozaiku zgodbe o demokraciji, ki jo s težavami, zablodami in stranpotmi, pa tudi z 

vztrajnostjo, sočutjem, strpnostjo, duhovno odprtostjo, sprejemanjem in spoštovanjem 

drugačnosti pišemo vsak dan znova, vsi skupaj in vsak od nas.« (Valič Zupan, 2006: 115–

116) 

 

 

2.5 DRŽAVLJANSKA VZGOJA V EVROPSKI UNIJI 

 

Snovalci evropske politike v Evropski uniji promovirajo nov koncept državljanstva, 

imenovan odgovorno državljanstvo, vendar pa tudi sami naletijo na naslednji problem: 

 

»Pomen izraza in pogledi nanj se razlikujejo od države do države, nekateri 

nacionalni jeziki pa zanj sploh nimajo posebnega izraza. /…/ Beseda 

državljanstvo ima mnogo različnih konotacij, ki so odvisne od konteksta, v 

katerem je izraz uporabljen. V mnogih državah izraz državljanstvo zajema le 

pravno razmerje med državljanom in državo. V drugih državah pa se izraz 

nanaša tudi na družbeno vlogo državljanov v družbi, v kateri živijo skupaj z 

drugimi. /…/ Lahko bi torej sklenili, da odgovorno državljanstvo praviloma 

povzema vprašanja, povezana z vednostjo o državljanskih pravicah in 

odgovornosti ter udejanjanjem le-teh. Vse države koncept povezujejo z 

nekaterimi vrednotami, ki so tesno povezane z vlogo odgovornega 

državljana. Te vrednote so: demokracija, človeško dostojanstvo, svoboda, 

spoštovanje človekovih pravic, strpnost, enakost, spoštovanje zakona, 

družbena pravičnost, solidarnost, odgovornost, lojalnost, sodelovanje, 
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participacija ter duhovni, moralni, kulturni, mentalni in fizični razvoj.« 

(Eurydice, 2005: 21) 

 

 

V naslednjem poglavju si bomo pogledali, kako evropske države uresničujejo ta koncept 

državljanstva. 

 

 

2.6 PREGLED EVROPSKIH DRŽAV IN VSEBINSKE 

UREDITVE DRŽAVLJANSKE VZGOJE 

 

V tem poglavju bom predstavil države Evropske unije in kako je v kurikul vpletena 

državljanska vzgoja. Opozoriti moram, da je obravnavan samo nivo primarnega in 

sekundarnega izobraževanja. Predšolsko obdobje in terciarno izobraževanje za to 

poglavje ni pomembno. Najprej bom obravnaval zahodne države oz. države z daljšo 

tradicijo demokracije, nato pa države bivšega vzhodnega bloka oz. mlajše demokracije.  

 

 

2.6.1 ZAHODNE DRŽAVE oz. DRŽAVE Z DALJŠO TRADICIJO 
DEMOKRACIJE 

 

2.6.1.1 Avstrija 
 
V avstrijskem družbeno-političnem kontekstu se koncept državljanstva 

(Staatsbürgerschaft) nanaša na pravno vez oziroma razmerje med posameznikom in državo 

v smislu pripadnosti posameznika določeni nacionalni državi. Avstrijska ustava namreč 

določa enakopravnost vseh državljanov, pri čemer je posebna pozornost posvečena 

enakopravnosti spolov ter enaki obravnavi invalidnih državljanov. Avstrija, podobno kot 

večina evropskih držav, podeljuje državljanstvo na osnovi jus sanguinis oziroma politike 

podeljevanja državljanstva glede na državljanstvo staršev (ne glede na mesto, kjer se je 

otrok rodil, oziroma jus solis) (Pikalo et al, 2011: 13). 
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Državljanska vzgoja je bila v avstrijski izobraževalni sistem uvedena že leta 1949. V 

okviru primarnega izobraževanja pa državljanska vzgoja ni samostojen predmet. Njene 

tematike so pokrite v okviru predmeta Sachkunde (spoznavanje narave in družbe). V 

okviru (višjega) sekundarnega izobraževanja je bil v šolskem leta 2002 uveden obvezen 

predmet zgodovina in družbene vede/državljanska vzgoja za 9., 10., 11. in 12. razred (za 

dijake, stare od 15 do 18 let). O tem, koliko ur na teden namenjajo temu predmetu, ni 

podatka. Državljanska vzgoja se kot obvezni predmet v okviru avstrijskega 

izobraževalnega sistema poučuje štiri leta, vendar le na višjem sekundarnem nivoju. V 

nižjih razredih sekundarnega ter primarnem izobraževanju je prisotna le kot princip in 

medpredmetna tematika (ibid.: 19).  

 

V okviru državljanske vzgoje naj bi se posameznik seznanil z eksistencialnimi problemi 

človeštva, ki niso omejeni le na domače okolje in državo, temveč so transnacionalni. 

Posameznik naj bi sedanje družbene, ekonomske in ekološke procese ter problematike 

razumel kot transnacionalne (ibid.). 

 

Omeniti pa je treba še, da je bila avstrijska državljanska vzgoja v zadnjih letih deležna 

reform, ki so bile usmerjene k odmiku od prevladujočega faktografskega poučevanja in 

podajanja vsebine k pristopom, ki poudarjajo aktivno participacijo (ibid. 23). 

 

 

2.6.1.2 Belgija 
 

Flamska skupnost 

V skladu z uredbo vlade iz leta 1996 o temeljnem predmetniku za začetne letnike srednje 

šole (12–14 let) in uredbo vlade iz leta 2002 o temeljnem predmetniku za nadaljnji dve 

stopnji srednješolskega izobraževanja (14–16 in 16–18 let) naj bi državljanska vzgoja 

oblikovala mlade v kritične državljane, ki so sposobni konstruktivnega razmisleka in 

delovanja v ustavni demokratični ureditvi, ki je del mednarodne skupnosti. Na 

osnovnošolski ravni so cilji, povezani z odgovornim državljanstvom, vključeni v 

integrirano učno področje »spoznavanje sveta« (narava, zdravje, okolje, tehnologije, 

človek, družba, čas in prostor). Na srednješolski ravni je v predmetnik vključen 
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medpredmetni sklop vsebin »vzgoja za državljanstvo« (ibid. 29–30), torej državljanska 

vzgoja ni samostojen predmet, ampak gre le za medpredmetno povezovanje. 

 

Šole niso obvezne ocenjevati znanja medpredmetnih vsebin, zato državljanska vzgoja ni 

številčno ocenjena. Tudi za učitelje, ki pri posameznih predmetih poučujejo vsebine 

državljanske vzgoje, ni posebnih dodatnih zahtev za usposabljanje. Jasna vsebinska ločnica 

med vzgojo za državljane Belgije in Evrope ni vzpostavljena (ibid. 31). 

 

Francoska skupnost  

Temeljna šolska zakonodaja iz leta 1997, ki so jo sprejele vse skupnosti, posredno 

opredeljuje tudi državljansko vzgojo kot pomemben vzgojno-izobraževalni koncept. 

Državljanska vzgoja je kot sklop vsebin vključena v več predmetov na osnovno- in 

srednješolski ravni, kot neposredna praksa demokratičnega delovanja v šoli pa predstavlja 

tudi medpredmetno vsebino. Na osnovnošolski ravni vsebine, povezane z državljansko 

vzgojo, pri jezikih in umetnostni vzgoji zajemajo spoznavanje drugih kultur in 

socializacijo, razvijanje kritičnega mišljenja in odgovornosti, razne oblike aktivnega 

sodelovanja v razrednih, šolskih in skupnostnih projektih. Na srednješolski ravni so 

vsebine državljanske vzgoje vključene v predmete geografija, zgodovina, moderni jeziki 

in znanost (ibid.: 32–33).  

 

V francoski skupnosti ni posebnega preverjanja znanja za državljansko vzgojo. Evalvacija 

šol je urejena podobno kot v drugih dveh skupnostih. Čeprav ni posebnega študijskega 

programa za učitelje državljanske vzgoje, te vsebine pokrivajo splošni predmeti pedagoške 

smeri: filozofija, zgodovina religij, kritična raba medijev in informacijske tehnologije 

(ibid. 34). 

 

Nemška skupnost 

Koncept državljanstva je do leta 2006 v osnovnih šolah pokrival poseben obvezen predmet 

državljanska vzgoja, ki je bil na urniku eno uro tedensko v zadnjih štirih letih osnovne 

šole. V srednjih šolah ni posebnega predmeta s temi vsebinami, zajete pa so v več 

obveznih in izbirnih predmetih, kot so verska in moralna vzgoja, zgodovina, geografija, 

ekonomija, pravo, družboslovje in tuji jeziki (ibid.). 
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Posebnega preverjanja znanja šolarjev iz državljanske vzgoje ni, prav tako ne posebnega 

usposabljanja učiteljev za te vsebine (ibid.: 37). 

 

 

2.6.1.3 Danska 
 
Na Danskem se za pojem državljanstva uporabljata dve besedi: statsborgerskab in 

medborgerskab. Statsborgeskab se nanaša na pravni in politični status posameznika, 

medtem ko se medborgerskab nanaša na posameznikovo percepcijo lastne identitete in 

pripadnosti. Dvojen pomen državljanstva kaže na dvojno vlogo, ki naj bi jo igrala 

državljanska vzgoja. Na eni strani gre za spoznavanje in razumevanje pravno-političnega 

sistema, na drugi strani pa za (samo)dojemanje posameznika kot danskega državljana (ibid. 

62).  

 

Na primarni in sekundarni stopnji danskega izobraževalnega sistema ni samostojnega 

predmeta državljanske vzgoje. Državljanska vzgoja se namreč poučuje kot medpredmetni 

sklop tematik. V gimnaziji je obvezni del predmeta v sklopu predmeta zgodovina, kjer je 

razmerje poučevanja med državljansko vzgojo (civics) in zgodovino 20 % in 80 %. 

Državljanska vzgoja naj bi se poučevala od 12 do 15 ur na leto. Tudi pri sprotnem 

ocenjevanju in zaključnih izpitih je delež državljanske vzgoje enak. Izhodiščna točka 

poučevanja je spoštovanje človekovih pravic. Dijaki naj bi tako prek tega predmeta 

pridobili: znanje o različnih zgodovinskih družbah in kulturah; znanje o odnosih med 

posamezniki in družbami ter znanje o različnih percepcijah zgodovinskega razvoja in 

zgodovinskih problemov; znanje o ključnih značilnostih sodobnega družbenega življenja (s 

poudarkom na danski družbi ter znanju o družbenih konceptih in teorijah); znanje o 

medsebojni povezanosti (politične razmere in mednarodni odnosi); znanje o produkciji in 

gospodarstvu; življenjskih pogojih, družinskih odnosih in družbenih skupinah; 

interpretaciji obstoja; znanje o različnih pogojih, ki jih imajo ženske in moški (ibid. 66). 

 

Za poučevanje državljanske vzgoje ni potrebna posebna kvalifikacija. Profesorji, ki 

poučujejo državljansko vzgojo, morajo zadostit kriterijem za poučevanje na gimnazijah. S 

tematikami državljanske vzgoje se namreč seznanijo na izobraževalnih seminarjih, ki so 

organizirani na gimnazijah (ibid.: 68). 
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2.6.1.4 Finska 
 
V finskem jeziku se tako narodnost kot državljanstvo prevajata s terminom kansalaisuus 

(Fagerlund in Brander, 2009; v Pikalo et al 2011). Tudi za državljanstvo kot koncept, ki se 

uporablja pri poučevanju državljanskih vsebin, uporabljajo besedo kansalaisuus, ki se 

navezuje na označevanje pravnega statusa državljana, v svojih definicijah vključuje tudi 

politični in družbeni pomen državljanstva, saj pomeni sposobnost posameznika, da 

participira v družbenih aktivnostih (Pikalo et al, 2011: 79). 

 

Predmeti, kot so državljanska vzgoja, zgodovina in družboslovje, spadajo med obvezne 

predmete v finskih šolah. Na nižji stopnji ni predpisano število ur, na višji sekundarni 

stopnji pa je predpisanih 38 ur. Državljanska vzgoja kot samostojen predmet na primarni 

stopnji izobraževanja ne obstaja, ampak je integrirana v predmet okolje in naravoslovje 

(ympäristö- ja luonnontieto) z vsoto 570 ur v prvih šestih razredih osnovne šole. 

Državljanske vsebine pa poučujejo tudi v okviru zgodovine, ki v osnovni šoli spada med 

obvezne predmete z vsoto 114 šolskih ur (Eurydice, 2005: 76). V novem predmetniku za 

nižje sekundarno izobraževanje, ki je v uporabi od 1. avgusta 2006, in v predmetniku za 

višjo sekundarno stopnjo izobraževanja, ki se izvaja od avgusta 2005, pa je državljanska 

vzgoja (yhteiskuntaoppi) samostojen predmet in hkrati medpredmetna tema v vseh srednjih 

šolah (ibid.). 

 

 

2.6.1.5 Francija 
 
Predmet državljanska, pravna in socialna vzgoja (DPSV) je bil v Franciji uveden v okviru 

zadnje velike vsebinske prenove srednjih šol leta 1999. Kot eden od poglavitnih elementov 

te srednješolske reforme se predmet od takrat dalje poučuje v vseh treh letnikih splošnih in 

tehničnih gimnazij. Čeprav se predmet v povprečju izvaja samo pol ure tedensko, je 

prinesel pomembne novosti glede ciljev in metod poučevanja (Pikalo et al, 2011: 95–96). 

 

V prvem letu poučevanja državljanske vzgoje je tako poudarek na odkrivanju pomena 

državljanstva. Program nosi naslov Od življenja v družbi do državljanstva. Dijaki 

preučujejo vidike družbenega življenja, ki so jih sposobni razumeti, da bi nato prepoznali 
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njihova politična ozadja in zgodovinski kontekst. Posamezne teme dijakom omogočajo 

odkrivanje ene ali več razsežnosti državljanstva. V drugem letu poučevanja program nosi 

naslov Državljanske institucije in prakse. Dijaki se seznanijo z delovanjem poglavitnih 

političnih institucij. Program zajema tako ustavna načela in demokratične institucije kot 

politične stranke, volilne sisteme in človekove pravice. V zadnjem letniku poučevanja je 

program naslovljen Državljanstvo na preizkušnji spremenljivega sodobnega sveta. 

Soočenje znanj o državljanstvu z velikimi spremembami, ki smo jim priča v sodobnem 

svetu, omogoča razpravo o aktualnih temah, kot so različni pogledi na enakopravnost, 

vloga medijev, neodvisnost sodstva, razvoj družinskega okolja, znanosti in družbe itd. 

Dijaki se seznanijo tudi s problemi združevanja Evrope in globalizacijo ter vplivi teh 

procesov na politične institucije (ibid.: 96–97). Znanje pri tem predmetu ni ocenjeno 

številčno. 

 

 

2.6.1.6 Irska 
 

V šestdesetih letih, ob petdeseti obletnici velikonočne vstaje (dogodek, ki je obravnavan 

kot začetek poti k samostojnosti), se je vzpostavila široka debata o irski identiteti. V tem 

obdobju je bil v šolski sistem vpeljan predmet o državljanski vzgoji (Civics), kar uvršča 

Republiko Irsko med prve države, ki so prepoznale državljansko vzgojo kot del 

formalnega izobraževanja (ibid.: 105). 

 

Ker se je vzpostavila praksa hkratnega poučevanja državljanske in verske vzgoje s strani 

istega učitelja, predmet ni pridobil pomembnega statusa in je bil kasneje opuščen (Rami in 

Lalor, 2006; v Pikalo et al, 2011: 106). Državljanska vzgoja je bila ponovno vpeljana kot 

obvezni predmet šele leta 1993, pri čemer je prišlo do velikega preloma glede odnosa med 

versko in državljansko vzgojo – pri opredeljevanju predmeta je po Williamsu (1999; v 

Pikalo et al, 2011: 106) državljanska vzgoja opredeljena popolnoma ločeno od verskih 

vsebin. Koliko ur, ni znano. 

 

Na nižjih stopnjah osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Irski so vsebine 

državljanske vzgoje prisotne že v sklopu predmeta družbena, osebna in zdravstvena 

vzgoja (Eurydice 2005: 27). 
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Leta 1993 je bil poskusno vpeljan predmet civilno-družbena politična vzgoja (Civil Social 

Political Education). Leta 1997 so predmet, ki traja tri leta, spremenili v obvezni del 

predmetnika na osnovnošolski ravni, izvaja se eno uro tedensko (Bell 2007; v Pikalo et al, 

2011: 106). 

 

Trenutno so v razvoju postopki za uvajanje podobnega predmeta tudi na ravni srednjih šol 

(Pikalo et al, 2011: 107). 

 

 

2.6.1.7 Italija 
 

V okviru italijanskega izobraževalnega sistema je državljanska vzgoja razumljena kot del 

celovitega izobraževanja. Znanje o državljanstvu in z njim povezanih tematik lahko učenci 

na primarnem nivoju pridobijo v okviru predmetov zgodovina, geografija, družbene vede 

(Studi sociali e conoscenza della vita sociale). Na višjem, sekundarnem nivoju se izvaja 

predmet zgodovina in državljanska vzgoja in traja vseh pet let izobraževanja (Pikalo et al, 

2011: 113). 

 

Pomembna ugotovitev je, da italijanski izobraževalni sistem v primarnem delu 

izobraževanja (osnovna šola) nima predvidene državljanske vzgoje kot posebnega 

predmeta. Kot obvezni predmet (zgodovina in državljanska vzgoja) se državljanska vzgoja 

pojavi šele v srednjih šolah, kjer pa se ga poučuje pet let (načeloma za dijake od 14. do 19. 

leta starosti) (ibid.). Zgodovina in državljanska vzgoja je v okviru sekundarnega 

izobraževanja usmerjena v razumevanje najprej družbenopolitičnega ustroja Italije, pri 

čemer je fokus izrazito legalističen. Poudarja se poznavanje ustave, zakonov ter iz njih 

izhajajočih pravic in dolžnosti. Mednarodna in evropska dimenzija je v okviru 

državljanske vzgoje komajda omenjena. Šele v višjih letnikih srednje šole je bolj natančno 

opredeljeno soočanje dijakov z mednarodnimi organizacijami, mednarodnim okoljem, 

odnosi med različnimi subjekti v mednarodnem prostoru ipd. »Kolikšen je delež ur za 

Italijo, ni podatka.« (ibid. 242) 
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2.6.1.8 Luksemburg 
 
Definicija državljanstva v luksemburških predmetnikih sicer ni usklajena v splošno in 

dorečeno formulo, a je iz šolske zakonodaje razvidno, da ima koncept državljanstva velik 

pomen. Čeprav državljanska vzgoja ni samostojen predmet na osnovnošolski ravni, so 

tovrstne vsebine vključene v več predmetov – verska vzgoja, moralna in družbena vzgoja 

ter uvod v znanost (znanost in družba). Na srednješolski ravni so vsebine državljanske 

vzgoje sestavine verske in moralne vzgoje, geografije, zgodovine in pouka jezikov, v 

predmetnik pa je državljanska vzgoja vključena tudi kot samostojen izbirni predmet v 

nižjih letnikih in obvezen predmet, tudi imenovan državljanska vzgoja (Pikalo et al, 2011: 

138–140). Število ur tedensko ni znano, predmet pa traja zgolj eno leto (ibid.: 239). 

 

Vsebine pri samostojnem predmetu državljanska vzgoja na srednješolski ravni se 

osredotočijo na državo in politični sistem (ustava, veje oblasti, politične stranke, sindikati 

in lokalna samouprava), ključne družbene in ekonomske vidike Luksemburga, kot sta 

demografija in delovanje nacionalne ekonomije, ter na evropsko dimenzijo (temelje 

evropskih integracijskih procesov, nastanek Evropskih skupnosti in delovanje Evropske 

unije danes) (ibid.: 141). 

 

 

2.6.1.9 Nemčija 
 
V Nemčiji se uporabljata dve različici besede državljanstvo, ki sta pomensko sorodni in 

izmenljivi, in sicer Staatsbürgerschaft in Staatsangehörigkeit. Ustava v prvem odstavku 

33. člena pravi, da ima vsak Nemec/nemški državljan v vsaki deželi enake državljanske 

pravice in dolžnosti (ibid.: 163). 

 

Vzpostavitev državljanske vzgoje v Nemčiji je treba razumeti kot reakcijo na zgodovinsko 

dediščino nacionalsocialističnega obdobja (1933–1945). Z namenom vzpostaviti 

demokratično politično kulturo in zagotoviti podporo na novo oblikovanim demokratičnim 

institucijam po zgodovinski izkušnji totalitarne nacistične države, je osrednja naloga 

izobraževalnih ustanov v Nemčiji postalo oblikovanje sistema državljanske vzgoje, ki bo 

posameznike pripravila na demokratično državljanstvo. Državljanska vzgoja je tako 
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postala temelj novega nemškega demokratičnega političnega sistema. V podobnem 

kontekstu je treba razumeti tudi rast pomembnosti državljanske vzgoje po združitvi 

Nemčije leta 1990 (ibid.: 167). 

 

V nemškem šolskem sistemu se državljanska vzgoja kot samostojen predmet ne poučuje 

na nobeni stopnji izobraževanja, temveč nastopa kot sklop medkurikularnih tematik. Tudi 

število ur je različno od dežele do dežele. Na nižji in višji sekundarni stopnji izobraževanja 

so tematike državljanske vzgoje integrirane v številne (tudi obvezne) predmete. V večini 

dežel se glavni predmet, kjer je integrirana državljanska vzgoja, imenuje družbene vede 

(Sozialkunde), v določenih deželah pa se vsebinsko enak predmet imenuje skupnostne 

študije (Gemeinschaftskunde), politika (Politik) ali politične vede (Politikwissenschaft). 

Tematike državljanske vzgoje pa so tudi del kurikula pri zgodovini (Geschichte) v smislu 

razvoja političnih, družbenih, filozofskih in religijskih gibanj ter idej (ibid.: 168). 

 

Če želijo profesorji poučevati tudi državljansko vzgojo, se lahko izobražujejo na 

pedagoških fakultetah ravno za ta predmet. Znanje za poučevanje državljanske vzgoje 

lahko profesorji pridobijo tudi s strokovnimi izpopolnjevanji v okviru Zvezne centrale za 

politično izobraževanje (Bundeszentrale für politische Bildung), ki na svoji spletni strani 

ponuja tudi učna gradiva in opis metod za poučevanje državljanske vzgoje (ibid.: 171). 

 

 

2.6.1.10 Nizozemska 
 
Znotraj srednješolskega izobraževanja obstaja samostojen obvezen predmet državljanska 

vzgoja, ki pripravlja učence na njihovo vlogo v družbenem okolju in je jasno povezan z 

državljanstvom ter se ne osredotoča zgolj na državljansko vzgojo. Koliko ur namenjajo 

predmetu, nisem pridobil, predmet pa traja zgolj eno leto. Državljanska vzgoja je obenem 

integrirana v druge predmete v osnovnem in srednjem izobraževanju. Kot vsebina se 

pojavlja pri skoraj vseh predmetih. Nekateri izmed predmetov, ki vsebujejo vsebine 

državljanske vzgoje, so: politična znanost v srednjih šolah (vsebine, ki vključujejo 

družbene, politične in civilne institucije ter procedure, človekove pravice itd.), zgodovina, 

geografija (poudarek na kulturnih in humanističnih vidikih ter različnosti) itd. (ibid.: 177). 
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2.6.1.11 Portugalska 
 

Učni načrt za osnovno izobraževanje od leta 2001 dalje zahteva znanje dveh obveznih 

tujih jezikov. Že v prvem triletnem ciklu vključuje dodatna, izbirna učna področja, ki 

razvijajo znanja s področja demokratične državljanske vzgoje in državljanstva. Takšen 

predmet je državljanska vzgoja, ki ga učenci tudi pogosto izberejo. Predmet traja pet let 

(ibid.: 239). Obstajajo tudi različni tečaji – predmet državljanstvo in današnji svet je tako 

integriran s predmetom državljanstvo in družba. Na podoben način je državljanska vzgoja 

ena ključnih smernic tudi znotraj učnega načrta za sekundarno izobraževanje (ibid.: 192). 

 

 

2.6.1.12 Španija 
 

V osnovnih šolah se izvaja obvezni predmet vzgoja o državljanstvu in človekovih 

pravicah. Na področje državljanske vzgoje delno sodi tudi predmet družbeno in kulturno 

okolje. Tudi v učnem načrtu nižjega sekundarnega izobraževanja se izvaja istoimenski 

obvezni predmet. Znotraj nižjega sekundarnega izobraževanja se izvajata še predmeta 

etična in državljanska vzgoja in družbene vede. Znotraj višjega sekundarnega 

izobraževanja se (v obsegu 70 šolskih ur) izvaja tudi predmet filozofija in državljanstvo, ki 

je obvezen. Določeno stopnjo znanja o državljanstvu je treba dokazati tudi na preizkusih 

za vpis na fakulteto (ibid.: 208–209). 

 

Na primarni ravni je določenih 50 ur, na nižji sekundarni ravni 35 ur ter na višjem 

sekundarnem izobraževanju 70 šolskih ur (ibid.: 242). 

 

 

2.6.1.13 Švedska 
 
V švedščini termin medborgarskap uporabljajo za navajanje pravnega statusa 

posameznika, pa tudi za vse pravne in politične posledice, ki izhajajo iz pripadanja državi 

(pravice in dolžnosti). Termin nationalitet je po drugi strani pravni izraz za državljanstvo, 

ki se včasih uporablja kot sinonim za državljanstvo in označuje pripadnost neki državi 

(Lokrantz Bernitz, 2009; v Pikalo et al, 2011: 211). Za državljanstvo kot koncept, ki se 
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uporablja pri poučevanju državljanskih vsebin, uporabljajo besedo Medborgare ali Aktivt 

medborgarskap, kar bi lahko prevedli kot državljan in aktivno državljanstvo (Eurydice, 

2005: 67). Termina pokrivata tri pomene državljanstva: političnega (pravica voliti in 

participirati v družbi), pravnega (enake pravice pred zakonom) in družbenega (pravica do 

materialnih in kulturnih virov, potrebnih za dostojno življenje) (Pikalo et al, 2011: 211). 

 

Državljanska vzgoja je prisotna medpredmetno in samostojno že na primarni ravni. 

Državljanska vzgoja kot samostojen predmet obstaja tako na primarni, nižji sekundarni kot 

tudi višji sekundarni stopnji izobraževanja. Na primarni stopnji izobraževanja (med 1. in 6. 

razredom) je vključena v družboslovje, državljanske teme pa so tudi medpredmetna 

tematika pri predmetih verstva, zgodovina. Na primarni in nižji sekundarni stopnji 

izobraževanja namenijo državljanski vzgoji skupno 855 ur (ibid.: 242). Tudi na višji 

sekundarni stopnji izobraževanja se državljanske vsebine izvajajo v ločenem predmetu 

družboslovje ali kot medpredmetna tematika pri zgodovini in filozofiji (ibid.: 219). Glede 

na raziskavo, opravljeno med vsemi državami članicami Evropske unije, je Švedska 

država, ki bistveno presega vse ostala države v številu ur, namenjenih državljanski vzgoji. 

Državljanski vzgoji kot samostojnemu predmetu namenjajo približno 90 ur, medtem ko v 

povprečju pri drugih državah članicah nikoli ne preseže 40 ur (Eurydice, 2005: 22). 

Razporeditev ur po posameznih razredih/letnikih je v pristojnosti tamkajšnjih šol (Pikalo 

et al, 2011: 239). 

 

 

2.6.1.14 Združeno kraljestvo 
 

Državljanska vzgoja izobraževalnega sistema Anglije, Walesa in Severne Irske 

Predmet državljanska vzgoja je del nacionalnega kurikula in obvezen predmet na 

sekundarni stopnji izobraževanja od leta 2002. V primarnih šolah so osnove državljanske 

vzgoje vključene v neobvezni predmet osebnostno, družbeno in zdravstveno 

izobraževanje, pri katerem učenci pridobijo znanje o tem, kako lahko v družbi delujejo kot 

aktivni in informirani državljani (Pikalo et al, 2011: 226). 

 

V učnem načrtu predmeta državljanska vzgoja, ki je samostojen predmet, za število ur pa 

ni podatka, je zapostavljeno znanje (demokratičnih) političnih sistemov, političnih 
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institucij, pravnih sistemov ipd. To ne pomeni, da se učenci ne seznanijo z osnovami teh 

vsebin in pojmov, temveč da tovrstne tematike niso osrednje. Te pomanjkljivosti se 

zavedajo tudi v Združenem kraljestvu, zato so pripravljeni nekateri načrti, ki predvidevajo 

bolj učinkovito in neposredno vključitev tematik, kot so demokracija, uspešni gospodarski 

sistemi in trajnostni razvoj, v kurikul. Prav tako je v učnem načrtu predmeta državljanske 

vzgoje zapostavljena evropska dimenzija. Kljub temu obstajajo težnje za čim hitrejšo in 

obsežno ozaveščanje učencev o osnovah Evropske unije in z njo povezanih institucij 

(ibid.: 227–228). 

 

 

2.6.2 VZHODNE DRŽAVE oz. DRŽAVE Z MLAJŠO DEMOKRACIJO 
 

2.6.2.1 Bolgarija 
 
Državljanska vzgoja ima v Bolgariji dolgo zgodovino, saj je bila uvedena že ob 

ustanovitvi moderne bolgarske države ob koncu 19. stoletja. Najstarejši bolgarski učbenik 

za državljansko vzgojo je iz leta 1914, ko se je državljanska vzgoja poučevala kot 

samostojen predmet na sekundarni stopnji izobraževanja. Po drugi svetovni vojni in 

nastopu komunistične ere se je cilj in namen predmeta preoblikoval. Državljanska vzgoja 

je postala bolj dogmatična in instrumentalna, saj je bil poudarek predmeta na zgodovini in 

teoriji komunizma, medtem ko so bile prejšnje vsebine predmeta odpravljene kot 

malomeščanska anomalija (ibid.: 41).  

 

Šele po demokratičnih spremembah leta 1989 lahko govorimo o ponovni obuditvi 

državljanske vzgoje s poudarkom na konceptih in kategorijah, kot jih najdemo v sorodnih 

predmetih v drugih evropskih državah. Spreminjanje kurikula in celotnega 

izobraževalnega sistema je dodatno pospešilo vključevanje Bolgarije v EU, ki se je začelo 

s podpisom pristopnega sporazuma leta 1995. S šolsko reformo se je na vseh stopnjah 

izobraževanja uvedlo interdisciplinarno kulturno-izobraževalno polje »Družbene študije, 

državljanska vzgoja in religija«, pri čemer je državljanska vzgoja dobila prioriteto tako 

znotraj polja kot celotnega kurikula. To pomeni, da državljanska vzgoja kot samostojen 

predmet ne obstaja več, so pa vsebine s področja državljanske vzgoje vključene v učne 
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načrte drugih splošnih predmetov – domovina, človek in družba, zgodovina in civilizacija, 

zunanji svet, psihologija in logika, filozofija, etika in pravo ter svet in osebnost (ibid.). 

 

 

2.6.2.2 Ciper 
 
Podobno kot v drugih državah je državljanska vzgoja v Republiki Ciper tesno povezana z 

družbeno-političnimi razmerji v državi in strukturo izobraževalnega sistema. Zanimivo je, 

da grški jezik, kot uradni jezik Republike Ciper, ne pozna besede državljanstvo, vendar pa 

sta se kot ekvivalenta temu izrazu vzpostavila pojma politiotita (izhajajoč iz grške besede 

za državo – politeia) ter politotita (izhajajoč iz grške besede za mesto – polis). Vendar pa 

je v ciprskem kontekstu to razmerje bolj zapleteno, predvsem zaradi specifične 

zgodovinske izkušnje Cipra. Že ustava iz leta 1960 namreč odraža delitev ciprske 

populacije na dve skupnosti, na grško ciprsko skupnost in na turško ciprsko skupnost. S 

tega vidika v ciprskem kontekstu obstaja napetost med klasičnim liberalnim 

državljanstvom ter državljanstvom, vezanim na specifično etnično skupnost. Ta napetost se 

preliva tudi v državljansko vzgojo (ibid.: 45). 

 

V ciprskem izobraževalnem sistemu je državljanska vzgoja medpredmetno vključena v 

kurikul na ravni obveznega izobraževanja (primarnega, nižjega srednjega in višjega 

srednjega izobraževanja). Na primarni ravni izobraževanja (1. do 6. razred; 6 do 12 let) je 

državljanska vzgoja prisotna kot medpredmetna tematika v okviru različnih predmetov. Na 

nižji kot tudi na višji sekundarni ravni je državljanska vzgoja samostojen predmet. Na nižji 

sekundarni ravni izobraževanja – Gymnasium (7. do 9. razred; od 12 do 15 let) se 

državljanska vzgoja poučuje v 9. razredu v okviru posebnega predmeta Politiki Agogi. Na 

višji sekundarni ravni izobraževanja – Lyceum (10. do 12. razred; od 15 do 18 let) se 

Politiki Agogi poučuje v 12. razredu kot samostojen predmet. Podobno kot na nižji 

sekundarni ravni je državljanska vzgoja kot tematika integrirana tudi v druge predmete 

(ibid.: 50). 

 

Samostojni predmet se poučuje eno uro tedensko (ibid.: 231). 
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2.6.2.3 Češka 
 
V češkem jeziku beseda državljanstvo (občanstvi) označuje pravno razmerje med 

državljanom in državo, ki implicira, da imata oba določene pravice in dolžnosti. Takšen 

pomen državljanstva kaže na liberalno razumevanje posameznika v državi (ibid.: 53). 

 

Vzgoja odgovornih državljanov je ena od prioritet čeških izobraževalnih politik vse od 

spremembe sistema leta 1989. V češkem izobraževalnem sistemu so določene tematike 

državljanske vzgoje prisotne že v nižjih razredih primarnega izobraževanja, vendar ne v 

obliki posebnega predmeta. Državljanska vzgoja (občanská výchova) kot ločen predmet 

obstaja le na nižji sekundarni stopnji izobraževanja, in sicer med 6. in 9. razredom 

devetletke. Na sekundarni stopnji (4-letna gimnazija) so tematike državljanske vzgoje 

integrirane v predmet splošne družbene vede (základy společenských věd), kjer je poudarek 

predvsem na faktičnem znanju. Tematike državljanske vzgoje si lahko dijaki izberejo tudi 

kot maturitetni predmet temelji državljanstva (občanský základ). Pri prenovi državljanske 

vzgoje so se češki reformatorji (po več kot štiridesetih letih komunistične vladavine) za 

podporo pri reformi obrnili predvsem na zahodne institucije in strokovnjake. Na primer 

Center za državljansko vzgojo iz Calabasasa (Kalifornija, ZDA) je tesno sodeloval s 

češkimi reformatorji pri oblikovanju izobraževalnih standardov za poučevanje 

državljanstva (ibid.: 56–57). 

 

Na tem mestu bi sam rad poudaril, da bi se Slovenci po osamosvojitvi lahko zgledovali po 

Čehih in bi tudi mi zaprosili za pomoč zahodne države po padcu komunizma. S tem bi 

vzgojo za državljanstvo lahko hitreje izboljšali. V zadnjih desetih letih pa smo priča 

reformam, ki bi jih lahko kvalitetno izvedli že v devetdesetih letih. 

 

 

2.6.2.4 Estonija 
 
Pravno povezavo med državo in posameznikom opisuje termin državljanstvo 

(kodakondsus), ki se uporablja tudi pri poučevanju državljanskih vsebin. V Estoniji, ki ima 

precejšnjo rusko etnično manjšino, je koncept odgovornega državljanstva močno povezan 

z integracijsko politiko nedržavljanov, ki kljub temu, da že dolgo časa prebivajo v državi 
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ali pa so se v njej celo rodili, ne ustrezajo pogojem za pridobitev državljanstva. Estonija je 

v tej luči zagnala poseben integracijski program, ki je potekal od leta 2000 do 2007, s 

ciljem spodbuditi vključevanje neestonskih državljanov v estonsko družbo (ibid.: 69). 

 

Državljanska vzgoja v Estoniji je obvezen del nacionalnega kurikula že od leta 1997 kot 

samostojen predmet (družboslovje) in kot integriran predmet v druge predmete obstaja 

tako na primarni kot na nižji in višji sekundarni stopnji izobraževanja. Na primarni stopnji 

izobraževanja je poleg samostojnega predmeta v 4. razredu (35 ur na leto) integriran še v 

pouk o človeku v obsegu ene šolske ure na teden. Na nižji in višji sekundarni stopnji je 

poleg samostojnega predmeta v 9. in 12. razredu v obsegu dveh ur tedensko (70 ur na leto) 

integriran še v zgodovino in geografijo (ibid.: 76). 

 

 

2.6.2.5 Grčija 
 

V okviru grškega osnovnošolskega izobraževanja (starostna doba 6–12 let) je državljanska 

vzgoja prisotna kot medpredmetna tematika oziroma sklop tematik in kot samostojen 

obvezen predmet. V prvih štirih razredih je sestavni del predmetov, kot so zgodovina, 

okoljska vzgoja, geografija in naravoslovje. Kot samostojni predmet se izvaja v zadnjih 

dveh razredih osnovne šole, ki je šestletna. Predmet družbena in državljanska vzgoja se 

poučuje v petem in šestem razredu osnovne šole. Predmetu je namenjena ena šolska ura na 

teden. Tudi na nižji (starostna doba 12–15 let) in višji sekundarni ravni (starostna doba 

15–18 let) izobraževanja je državljanska vzgoja prisotna kot samostojni predmet. Hkrati 

pa so tematike državljanske vzgoje integrirane tudi v druge predmete (antična in moderna 

grška literatura, psihologija, sociologija, zgodovina družbenih ved, osnove okoljskih 

znanosti in zgodovina). V tretjem letniku nižjega sekundarnega izobraževanja se 

samostojen predmet družbena in državljanska vzgoja poučuje dvakrat tedensko po eno 

šolsko uro. Enako velja tudi za predmet uvod v pravo ter politične institucije v drugem 

letniku višje sekundarne ravni izobraževanja (ibid.: 102–103), kjer so državljanske teme 

integrirane v ta predmet. 
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2.6.2.6 Latvija 
 
V Latviji za državljanstvo kot koncept, ki se uporablja pri poučevanju državljanskih 

vsebin, uporabljajo besedo pilsoniba. Pravni akti pa eksplicitno ne opredeljujejo 

odgovornega ali aktivnega državljana (Eurydice, 2005: 75). 

 

V Latviji uradno ni definirano (odgovorno) državljanstvo, ampak uporabljajo termin 

državljanska participacija. Državljanska vzgoja kot samostojen predmet in kot integriran 

predmet v druge predmete obstaja le na nižji sekundarni stopnji, kjer so vsebine 

državljanske vzgoje integrirane v predmet zgodovine, zdravstvene vzgoje, zemljepisa, 

etike, uvod v gospodarstvo, prav tako pa tudi kot samostojen predmet državljanska vzgoja 

(civilzinības), in sicer se izvaja eno do dve šolski uri na teden v 9. razredu (Pikalo et al, 

2011: 122). 

 

 

2.6.2.7 Litva 
 
V Litvi za državljanstvo kot koncept, ki se uporablja pri poučevanju državljanskih vsebin, 

uporabljajo besedo samoningas pilietis, kar bi lahko prevedli kot ozaveščen, odgovoren 

državljan, ki ga nadalje opredeljujejo kot osebo, ki se zaveda svojih dolžnosti in pravic in 

je zmožna konstruktivno sodelovati v javnem družbenem življenju (Eurydice, 2005: 75). 

 

Državljanska vzgoja kot samostojen predmet obstaja le na nižji sekundarni stopnji, 

opredeljuje jo Splošni predmetnik za sekundarno izobraževanje v Litvi, ki določa, da je 

naslov predmeta načela državljanske družbe, poučuje se v 7. in 8. razredu po eno šolsko 

uro na teden, v 10. razredu pa dve šolski uri na teden. To gre prav za državljansko vzgojo 

pod tem naslovom predmeta. Na primarni stopnji in višji sekundarni stopnji izobraževanja 

so teme državljanske vzgoje integrirane med predmete etika, zemljepis, zgodovina, jaz in 

svet in osnove civilne družbe (slednji predmet se bo preimenoval v osnove državljanstva) 

(Eurydice, 2005: 81). 
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2.6.2.8 Madžarska 
 
V madžarskem jeziku se državljanstvo (Állampolgárság) nanaša na Zakon o madžarskem 

državljanstvu (1993/LV), kjer je opredeljeno kot pravna institucija, ki uteleša primarno 

pravno vez z državo, vendar ni brez emocionalnih elementov. Status državljanstva 

zagotavlja posamezniku pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz Ustave in drugih pravnih virov 

(Eurydice, 2005: 75). 

 

Sicer pa ne poznajo samostojnega predmeta državljanska vzgoja, njegove vsebine so tako 

na primarni stopnji izobraževanja kot na nižji in višji sekundarni stopnji integrirane v 

druge predmete. Tako je na primarni stopnji izobraževanja integriran v predmete človek in 

družba, okolje, književnost in zgodovina, na nižji in višji sekundarni ravni pa v predmete 

človek in družba, družba in človek in etika (Pikalo et al, 2011: 151). 

 

 

2.6.2.9 Malta 
 
Državljanstvo na Malti v prvi vrsti pomeni biti član malteške družbe, v kateri imajo 

posamezniki enake pravice in dolžnosti. Hkrati pomeni tudi lojalnost državi, kar pomeni, 

da je na Malti državljanstvo povezano s patriotizmom in domoljubjem. Izraz, ki se na 

Malti uporablja za državljanstvo, je cittadinanza, ki se nanaša na državljanstvo kot status, 

medtem ko se za državljanstvo kot aktivnost uporabljata izraza hajja civika in tkun cittadin 

responsabbli (ibid.: 160–161). 

 

Odkar je izobraževanje leta 1947 postalo obvezno za vse posameznike med 6. in 14. letom 

starosti, je bila državljanska vzgoja tako ali drugače del šolskega kurikula. Državljanska 

vzgoja je na Malti zastavljena medpredmetno, kar pomeni, da je vključena v več 

predmetov. Državljanska vzgoja ni poseben predmet, temveč del drugih kurikulov. Na 

nivoju sekundarnega izobraževanja je mednarodna/evropska dimenzija državljanstva 

prisotna predvsem pri predmetih družbene vede in evropske študije (ibid.: 161). 
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2.6.2.10 Poljska 
 

Na Poljskem se državljanska vzgoja poučuje kot samostojni predmet le na sekundarni 

stopnji izobraževanja. Vsebine s področja državljanske vzgoje sicer najdemo že na 

primarni stopnji izobraževanja, a so le-te del kurikulov drugih predmetov, kot so 

zgodovina, poljski jezik, geografija itd. Na drugi stopnji primarnega izobraževanja (4.–6. 

razred) se vsebine s področja državljanske vzgoje poučujejo v sklopu patriotske in 

državljanske vzgoje, kar že na semantični ravni nakazuje vsebino in namen državljanske 

vzgoje. Kot že zapisano, se na Poljskem državljanska vzgoja kot samostojen in obvezen 

predmet (Državljanska vzgoja) poučuje šele v prvem delu sekundarne stopnje 

izobraževanja, ki traja tri leta (Gimnazjum) po tri ure tedensko, medtem ko se v okviru 

splošnih drugostopenjskih programov (Liceum ogólnokształcace), specializiranih 

drugostopenjskih programov (Liceum profilowane) in tehničnih šol (Technikum) poučuje 

le po dve uri tedensko (ibid.: 184). 

 

 

2.6.2.11 Romunija 
 

Predmet državljanska vzgoja (Educatie civica) se kot samostojen predmet poučuje že v 3. 

in 4. razredu primarne stopnje izobraževanja (eno ali dve šolski uri na teden). Na nižji 

sekundarni stopnji se državljanska vzgoja poučuje v obliki samostojnega predmeta 

državljanska kultura (Cultura civica), ki je v 5. in 6. letniku izbirni predmet z obsegom ene 

šolske ure na teden. V 7. in 8. razredu je državljanska kultura obvezen predmet z obsegom 

ene do dve šolski uri tedensko (ibid.: 196–197). 

 

Ker ni posebnega študijskega programa, ki bi pedagogom omogočil specializacijo v 

državljanski vzgoji, so učitelji, ki poučujejo predmeta državljanska vzgoja in državljanska 

kultura, praviloma diplomirani zgodovinarji, družboslovci, filozofi ali pedagogi (ibid.: 

199). 
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2.6.2.12 Slovaška 
 
Državljanska vzgoja na Slovaškem je integrirana v več predmetov, med drugim tudi v 

predmet naša domovina, ki je obvezen in traja štiri leta (med 11. in 15. letom starosti, 

nižja sekundarna raven izobraževanja) na osnovnošolski ravni. Milan Pol opisuje obvezen 

predmet državljanska vzgoja, katerega cilji so opisani kot »sistematično spodbujanje znanj 

in vedenj v duhu človečnosti, moralnosti in demokracije. Učenci naj bi v okviru predmeta 

izkazali državljansko aktivnost, patriotizem in pozitiven odnos do dela. Učenci se naučijo 

odgovornosti do samih sebe, svoje soseščine, naroda in družbe ter se zavedajo svoje 

nacionalne identitete« (Pol, 2004; v Pikalo et al, 2011: 201). 

 

V gimnazijah je državljanka vzgoja del predmeta družbene vede, pri katerem se poučujejo 

osnove psihologije, sociologije, ekonomije, prava, politologije in filozofije. V poklicnih 

srednjih šolah je državljanska vzgoja del kurikula (ibid.). 

 

Zanimivo se mi zdi, da učenci v okviru državljanske vzgoje spodbujajo patriotizem, 

transnacionalne teme pa so zapostavljene. 
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2.7 KRATEK PREGLED UGOTOVITEV 

 

Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da več kot polovica izobraževalnih sistemov v 

državah EU posreduje državljansko vzgojo v ožjem, nekritičnem smislu (Pikalo et al, 

2011: 236): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Tabela 2: Razumevanje državljanstva in državljanske vzgoje v državah EU 

 

Naslednja tabela prikazuje trajanje državljanske vzgoje v državah EU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabela 3: Trajanje državljanske vzgoje v državah EU 
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Zgornja tabela prikazuje, v katerih državah lahko najdemo državljansko vzgojo kot 

samostojen predmet in koliko let traja. Tam, kjer so vsebine integrirane v druge predmete, 

število let ne moremo jasno opredeliti. Za Španijo nimamo tovrstnega podatka. 

 

Učenci oziroma dijaki se z državljansko vzgojo kot samostojnim predmetom na primarni 

in sekundarni stopnji izobraževanja prvič srečajo med 8. in 15. letom starosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabela 4: Starost učencev pri poučevanju državljanske vzgoje v državah EU 

 

Izstopa Švedska, kjer je razporeditev ur državljanske vzgoje po posameznih 

razredih/letnikih v pristojnosti šol. Zato je začetek poučevanja državljanske vzgoje 

odvisen od izobraževalne politike posamezne institucije. V šestih državah – Belgija, 

Bolgarija, Danska, Madžarska, Malta in Nemčija – državljanska vzgoja ni samostojen 

predmet, temveč je integrirana ali medpredmetna tematika. Zato v teh primerih ni mogoče 

določiti začetka poučevanja državljanske vzgoje. Prav tako nismo uspeli dobiti konkretnih 

podatkov za Finsko, Nizozemsko in Španijo (Pikalo et al, 2011: 239–240). 

 

Poglavje lahko zaključimo s sklepnimi besedami avtorja te mednarodne analize: 

 

»Analiza formalnih sistemov državljanske vzgoje v državah EU razkriva 

določene sodobne trende, ki so relevantni z vidika nadgradnje vsebin 

državljanske vzgoje pri nas. V tem kontekstu smo uspeli identificirati 

določene nastavke, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri premisleku in bodoči 

nadgradnji formalnega sistema državljanske vzgoje v Sloveniji.« (Pikalo et 

al, 2011: 249). 
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Tudi sam se pridružujem sklepu avtorjem raziskovalnega poročila. Analiza pokaže, kakšni 

so sodobni trendi v državah Evropske unije, s tem pa lahko tudi mi dobimo morebitne 

ideje, kako dopolniti ali izboljšati trenutno stanje v našem izobraževalnem sistemu. Kakšen 

pristop uporabiti, koliko ur nameniti predmetu, katere vsebine poudariti in kako – to so vsa 

relevantna vprašanja za čim bolj učinkovito izobraževanje na področju državljanske 

vzgoje. Nekateri strokovnjaki, ki sem jih izpostavil v prvem delu teoretičnega dela, so že 

iskali morebitne rešitve vpeljave državljanske vzgoje v srednje šole. Prav je, da poskušamo 

z različnimi učnimi načrti in vsebinami, saj bomo le tako prišli do dobrega rezultata. 

Mogoče se pri tem ne bi toliko lovili, če bi se zgledovali po primeru Češke. Čehi so po 

padcu komunističnega režima brez težav za pomoč poprosili zahodne države, da so lažje 

zagnali svojo demokratičnost. Mi tega žal nismo storili, zato menim, da imamo s tem danes 

še vedno velike težave. Brez potrebe bojujemo ideološke boje, trpijo pa naši učenci, ki se 

učijo enkrat eno, drugič drugo. 

 

Kako konkretno se je spreminjala državljanska vzgoja v zadnjih dvajsetih letih, je 

navedeno v raziskovalnem delu diplomskega dela. 
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3 RAZISKOVALNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V teoretičnem delu sem opredelil državljanske koncepte, državljansko in domovinsko 

vzgojo ter dodal seznam držav Evropske unije. Slovenci smo v zadnjih nekaj več kot 

dvajsetih letih zamenjali tri skupnosti. Najprej smo živeli v bivši skupni republiki, se nato 

osamosvojili, leta 2004 pa pristopili v evropsko skupnost. 

 

Šolstvo ima določeno mero avtonomnosti, res pa je, da se šolstvo spreminja hkrati z 

družbo in se družbene spremembe zrcalijo v spremembah v šolstvu, zato je namen 

raziskave izvedeti, v kolikšni meri vplivajo politične spremembe oz. menjava oblasti na 

šolstvo, konkretneje osnovnošolstvo, in na učne načrte predmeta »etika in družba«, 

»državljanska vzgoja in etika« ter »državljanska in domovinska vzgoja ter etika«. Že samo 

poimenovanje predmeta se je v zadnjih nekaj več kot desetih letih spremenilo kar dvakrat. 

 

Kronološko sem se lotil analize učbenikov in učnih načrtov tega predmeta. Najprej sem 

analiziral vsebine vseh treh obdobij tega predmeta ločeno za oba razreda, 7. in 8. razred. 

»Etika in družba« iz osemletne osnovne šole, »državljanska vzgoja in etika« ter vsebine 

trenutnega predmeta »državljanska in domovinska vzgoja ter etika« devetletne osnovne 

šole. Nato pa sem pogledal za vsako obdobje, katera poglavja med seboj sovpadajo in jih 

med seboj podrobno primerjal. Rezultate bom predstavil po poglavjih v učbenikih za vsa 

tri obdobja in oba razreda. Raziskava bo temeljila na analizi učbenikov, saj je to snov, ki 

direktno nagovarja oz. vzgaja učenca. Za podkrepitev svojih izsledkov pa bom vključil še 

učne načrte za posamezno obdobje. 

 

Uporabil sem naslednje učbenike: 

– Milharčič Hladnik, M., Peček Čuk, M., Devjak, T. (1998). Etika in družba za 7. razred 

osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

– Milharčič Hladnik, M., Peček Čuk, M., Devjak, T. (1999). Etika in družba za 8. razred 

osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
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– Černič Istenič, M., Hribar, S., Justin, J., Štrajn, D., Zupančič, M. (2000). Državljanska 

vzgoja in etika za 7. razred devetlene osnovne šole. Ljubljana: i2. 

– Milharčič Hladnik, M., Peček Čuk, M., Devjak, T. (2004). Državljanska vzgoja in etika 

za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

– Karba, P., Lašič, D. (2009). Državljanska in domovinska vzgoja ter etika za 7. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

– Karba, P., Lašič, D. (2012). Državljanska in domovinska vzgoja ter etika za 8. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Uporabil sem učne načrte: 

– Etika in družba, 1998; 

– Državljanska vzgoja in etika, 2000; 

– Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, 2011. 

 

Vsako leto predmet obsega 35 ur. Učenci v okviru predmeta pridobivajo znanje o družbi, 

razvijajo sposobnost za reševanje etičnih vprašanj in razvijajo veščine za avtonomno 

življenje v skupnosti. Učenec v sedmem razredu spozna teme, ki se tičejo njega v 

povezavi s posameznimi družbenimi skupinami, v osmem pa spozna širše okolje in 

delovanje v njem. Odkar se je uvedla devetletna osnovna šola, je predmet tudi ocenjen. 

 

Zanimalo me je, katere so nove vsebine, katerih ni več in ali je v najnovejših korikularnih 

dokumentih za ta predmet več vsebin povezanih z Evropsko unijo ter ali so vseskozi 

poudarjali aktivno državljanstvo pri mladih generacijah. 

 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavil naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

– Katere vsebine so v najnovejšem učnem načrtu nove in katerih ni več? 

– Čemu se je predmet od devetdesetih let do danes preimenoval dvakrat? 

– Ali so v najnovejšem učnem načrtu vsebine povezane tudi z Evropsko unijo? 

– Ali najnovejši učni načrt predmeta spodbuja aktivno državljanstvo? 
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3.3 HIPOTEZE 

 

Glede na postavljene cilje sem opredelil naslednji raziskovalni hipotezi: 

 

– Najnovejši učni načrt za predmet državljanska in domovinska vzgoja ter etika 

spodbuja aktivno državljanstvo. 

– Najnovejši učni načrt za predmet državljanska in domovinska vzgoja ter etika 

vsebuje več vsebin, povezanih z Evropsko unijo. 

 

 

3.4 METODOLOGIJA 

 

Podatke bom pridobil s primerjalno analizo vsebine učnih načrtov in učbenikov v vseh 

treh obdobjih tega predmeta. Prvo obdobje je, ko se je predmet imenoval etika in družba, 

drugo obdobje, ko se je predmet preimenoval v državljanska vzgoja in etika, ter tretje, ko 

predmet nosi ime državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Analiziral bom učbenike in 

učne načrte sedmega in osmega razreda osnovne šole. 

 

 

3.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 

3.5.1 Predstavitev vsebin etike in družbe 7 ter državljanske vzgoje in 
etike 7 

 

Poglavja predmeta etika in družba 7: 

– Življenje v skupnosti; 

– Družina; 

– Vzorniki, avtoritete, uporniki; 

– Sporazumevanje; 

– Mediji in informacije 

– ter izbirne teme Kakovost življenja in prosti čas; Vrste odvisnosti, zasvojenosti; 

Nasilje. 
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Poglavja predmeta državljanska vzgoja in etika 7: 

– Življenje v skupnosti: narod, država; 

– Družina; 

– Vzorniki in avtoritete; 

– Kako se sporazumevamo in kako odločamo; 

– Množična občila in informacije. 

 

Poglavja, ki sovpadajo pri obeh obdobjih, bom predstavil skupaj. Na tem mestu moram 

opomniti, da kaj učenci dejansko spoznajo, je odvisno od učitelja, saj je razlika med 

izvedenim in načrtovanim kurikulom. Vseeno pa bom uporabljal izraz, da »učenci v tem 

poglavju spoznajo … «. 

 

 

Predstavitev poglavij sedmega razreda: 

 

Življenje v skupnosti ter Življenje v skupnosti: narod, država 

Učenci v tem poglavju pri etiki in družbi spoznajo vpliv okolja, spoznajo pojem 

socializacija, ki se deli na primarno, sekundarno in terciarno, obravnavajo pojma narod in 

nacionalna zavest. V naslednjem podpoglavju obravnavajo družbena pravila, kakšne so 

lahko kazni za neupoštevanje, kaj je svoboda ter spoznajo, kaj je večina pri glasovanju. 

Nazadnje pa še preseljevanje ljudstev, jezik, begunstvo ter solidarnost. 

 

Pri državljanski vzgoji in etiki učenci spoznajo različne skupine, ki imajo različne 

interese, s tem povezano hierarhijo ter pojem solidarnost. Seznanijo se z normami v 

skupini, pravili v družbah, socializacijo ter kaznimi pri kršitvah pravil. Obravnavajo 

občine in večje skupnosti kot narod, državo in z njo povezane manjšine, zamejce in 

izseljence. Spoznajo medkulturne odnose ter nacionalizem. Omenjena je Evropska unija 

ter Deklaracija človekovih pravic. Vedo pa še, kaj je strpnost in kaj diskriminacija. 

 

V tem poglavju pri državljanski vzgoji in etiki učenci spoznajo nekatere pojme, ki jih pri 

etiki in družbi niso: hierarhija, občine, nacionalizem, zamejstvo in izseljenstvo. 

Deklaracijo človekovih pravic, strpnost in diskriminacijo pri etiki in družbi spoznajo v 

drugih poglavjih, Evropska unija pa je prvič omenjena pri državljanski vzgoji in etiki. 
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Pojmov begunstvo in preseljevanje ljudstev pa v drugem obdobju, to je državljanska 

vzgoja in etika, ni. 

 

Družina pri etiki in družbi ter državljanski vzgoji in etiki 

V okviru etike in družbe učenci v tem poglavju spoznajo vrste družin, zunajzakonsko 

skupnost, kakšni so odnosi v družini, kakšne so pravice otrok, kaj je spolni napad ter 

spolna nedotakljivost. Vedo, kaj so poroke in zakaj se ljudje ločujejo. Zadnje podpoglavje 

pa se nanaša na odraščanje, generacijski konflikt in na avtoritete. 

 

Pri državljanski vzgoji in etiki učenci prav tako spoznajo vrste družin, zunajzakonsko 

skupnost, probleme v družini, ločitve in spolno nedotakljivost. Spoznajo tudi vlogo žensk 

in moških, družinski krog, družino skozi čas, razdelitev vlog, nasilje nad otroki, Center za 

socialno delo in odraščanje. 

 

Centra za socialno delo, družinskega kroga ter družin skozi čas pri etiki in družbi 

konkretno ne spoznajo. Prav tam je samo omenjeno, da mora država v primeru kršitev 

pravic pomagati s svojimi institucijami, družinski krog pa ni opisan. 

 

Vzorniki, avtoritete, uporniki ter Vzorniki in avtoritete 

Pri etiki in družbi učenci izvedo, da smo ljudje med seboj različni in enakopravni, s tem 

pa je povezana tudi nestrpnost, strpnost in diskriminacija. Spoznajo osebno identiteto ter 

vedo, kaj pomeni imeti vzornike. V zadnjem podpoglavju pa vedo, da je za našo 

prihodnost pomembno postavljati cilje. 

Pri državljanski vzgoji in etiki se učenci seznanijo z enakimi pravicami, z avtoritetami, 

disciplinskimi ukrepi in kaznimi, kaj pomeni biti rojen svoboden. Spoznajo tudi različne 

ustanove, ki služijo kot avtoritete, vedo, kaj so vzorniki, vrstniške skupine in uporniki. 

Omenjene so vrednote, domoljubje, seznanijo pa se še s humanitarnimi ideali. 

 

Novi so humanitarni ideali, pojem svoboda ter vrste ustanov kot avtoriteta. Postavitev 

ciljev za našo prihodnost pa državljanska vzgoja in etika ne omenja. Drugi sklopi po 

večini sovpadajo pri obeh obdobjih. 
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Sporazumevanje ter Sporazumevanje in sporočanje v skupnosti 

Pri etiki in družbi učenci spoznajo v tem poglavju vrste sporazumevanja, razlike med 

gostobesednostjo in redkobesednostjo, da je naše sporazumevanje odvisno od sogovornika 

ter da mora biti sporazumevanje jasno. To poglavje se nanaša tudi na reševanje konfliktov 

v razredu in v širši družbi ter kako se ob tem počutimo. 

 

Pri državljanski vzgoji in etiki spoznajo vrste oziroma načine sporazumevanja, kaj 

pomeni pogajanje in glasovanje, kaj je referendum, v povezavi s tem spoznajo tudi pojma 

večina, manjšina, kakšna so pravila pri sporazumevanju, s tem povezan konflikt. Spoznajo 

izraze jezik, narod in država, mednarodno sporazumevanje, kaj so razlogi in argumenti pri 

sporazumevanju ter javne razprave. 

 

Pri nasledniku etike in družbe vidimo, da je koncept sporazumevanja zastavljen širše in 

bolj globalno, saj se dotakne referenduma in glasovanja, naroda, države ter mednarodnega 

sporazumevanja, kjer tega pri etiki in družbi ne najdemo. 

 

Mediji in informacije ter Množična občila in informacije 

Učenci pri etiki in družbi spoznajo pomen informacij, njihovo pomembnost ter 

pomembnost medijev, spoznajo, kakšna naj bo informacija. Učenci se morajo zavedati, da 

mediji lahko ustvarjajo iluzijo, oblikujejo naš svetovni nazor ter javno mnenje. Pomembni 

so nepristranski novinarji. Medijska vzgoja oblikuje našo kritičnost. V zadnjem 

podpoglavju pa spoznajo zgodovino računalnika in interneta ter pridobijo osnovne pojme. 

 

Pri državljanski vzgoji in etiki obravnavajo vrste medijev, internet, spoznajo zgodovino 

medijev ter multimedijo. Spoznajo, kako mediji ustvarjajo javno mnenje, medije povežejo 

s politiko in prek nje spoznajo izraz medijski monopol. Na koncu pa izvedo še vrste 

medijskega sporočanja in kakšno vlogo pri tem odigra urednik. 

 

Poglavji bolj kot ne sovpadata, treba pa je poudariti, da gre državljanska vzgoja in etika še 

korak dlje zaradi predstavitve multimedije. 
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3.5.2 Predstavitev vsebin etike in družbe 8 ter državljanske vzgoje in 
etike 8 

 

Poglavja predmeta etika in družba 8: 

– Generacije in kulture; 

– Vere in verovanja; 

– Urejanje skupnih zadev – demokracija; 

– Izobraževanje in poklic; 

– Družba prihodnosti; 

– Srečevanje svetov, kultur, ljudi; 

– Življenje na robu družbe. 

 

Poglavja predmeta državljanska vzgoja in etika 8: 

– Generacije in kulture – medsebojno razumevanje; 

– Verstva in verovanja, krščanstvo; 

– Urejanje; 

– Poklic in delo; 

– Družba prihodnosti ali za kakšno prihodnost gre; 

– Srečevanje kultur, ljudi; 

– Življenje na robu družbe. 

 

 

Predstavitev poglavij osmega razreda: 

 

Generacije in kulture ter Generacije in kulture – medsebojno razumevanje 

Pri etiki in družbi v tem poglavju izvedo, kaj je kultura oziroma kaj vse lahko 

označujemo s tem pojmom, spoznajo pa pojem subkultura. Zavedajo se, da se prepletajo 

lahko različne kulture, spoznajo pa tud pojem kolonializem. Na koncu tega poglavja pa 

spoznajo še različne generacije. 

 

Tudi pri državljanski vzgoji in etiki je enako. Učenci spoznajo pojma kultura in 

subkultura, zavedajo se kulturne različnosti ter prepletanje le-te, velik poudarek pa je na 

generacijah ter generacijskem konfliktu. 
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Vere in verovanja ter Verstva in verovanja, krščanstvo 

Učenci pri etiki in družbi spoznajo vero, katere so institucije za to, določene obrede. 

Poznajo razliko med monoteizmom in politeizmom ter kakšni so skupni temelji vsake 

religije. Drugo podpoglavje se nanaša na opis religij ter primerjava religioznosti nekoč in 

danes. Nazadnje pa spoznajo še praznike različnih verstev ter pomen Trubarja in Slomška 

za slovenski prostor. 

 

Tudi pri državljanski vzgoji in etiki učenci spoznajo vero, primerne institucije ter obrede. 

Prav tako spoznajo pojma monoteizem in politeizem ter skupne temelje vsake religije. 

Spoznajo tudi druge religije ter religije za slovenski prostor. 

 

Urejanje skupnih zadev – demokracija ter Urejanje 

Prvo podpoglavje pri etiki in družbi se nanaša na demokracijo v šoli in razredu. Učenci 

vedo, da je pogovor temelj. Pomembna so različna mnenja za mirno ter srečno sobivanje. 

Nato primerjajo še današnji šolski režim s prejšnjim. Pri drugem podpoglavju učenci 

spoznajo veje oblasti ter institucije. Omenjeni so še vojaški rok, totalitarizem ter 

človekove pravice. Poglavje se zaključi z otroškim parlamentom, varuhom človekovih 

pravic, neodvisnostjo medijev ter poznavanje občine. 

 

Učenci pri državljanski vzgoji in etiki spoznavajo demokracijo kot način urejanja 

skupnih zadev, tako pri ožji kot pri širši skupnosti. Poudarek dajejo na enačenju obeh 

spolov pri pomembnosti odločanja. Učenec razvija vrline, kot so strpnost, humanost, 

solidarnost idr. Obravnavajo pa še veje oblasti ter pristojne institucije za to. Nova tema, ki 

se pojavi, pa je Evropska unija. 

 

Pomembno je poudariti dve nadgradnji drugega obdobja. Večji poudarek je na Evropski 

uniji, drugi učni načrt pa načrtno izpostavi temo enakopravnosti spolov, kjer tega v prvem 

ni bilo zaslediti. 

 

Izobraževanje in poklic ter Poklic in delo 

Učenci pri etiki in družbi spoznajo, da sta v življenju zelo pomembna prilagodljivost ter 

vseživljenjsko izobraževanje. Pri tem spoznajo vrste poklicev, tržno gospodarstvo, pomen 

sindikatov in stavke, davke ter kaj pomeni socialna država. Zadnje podpoglavje pa se 
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nanaša na potrošnike, spoznajo tržno inšpekcijo ter izvedo, kdo nagovarja k trošenju. Zelo 

pomembno je voditi evidenco ekonomskega kapitala. 

 

Teme in pojmi pri državljanski vzgoji in etiki popolnoma sovpadajo s temami in pojmi 

etike in družbe. 

 

Družba prihodnosti ter Družba prihodnosti ali Za kakšno prihodnost gre 

Pri tej temi (obeh učnih načrtih, tako etike in družbe kot tudi državljanske vzgoje in 

etike) se učenci podučijo o okolju in vse, kar je z njim povezano. Zavedati se morajo 

spreminjanja okolja, spoznajo pojem ekologija, različne ekosisteme. S tem povezano je 

tudi onesnaževanje podtalnice, krčenje gozdov, številna divja odlagališča idr. V drugem 

podpoglavju obravnavajo kulturno dediščino, izkoriščanje alternativnih virov, porabo 

energije ter odpadno embalažo. Nazadnje pa dobijo še širši vpogled na naš planet, kako bi 

ga lahko rešili in delovali preventivno ter da znanstvena raziskovanja lahko privedejo do 

katastrof. 

 

V učbenikih za etiko in družbo ter državljansko vzgojo in etiko najdemo še dve temi, ki 

sta izbirni, obravnavata pa pet podpoglavij: 

 

Srečevanje svetov, kultur, ljudi  

Učbenika obravnavata nova duhovna gibanja, s čimer lahko preprečujemo stres, odnose 

med spoloma, kjer spoznajo zapostavljenost žensk v družbi, ter bonton. 

 

Življenje na robu družbe 

Tu pa učenci spoznajo marginalnost, rob družbe ter organizacije, ki pomagajo takim 

ljudem, ter hendikepiranost. 
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3.5.3 Predstavitev vsebin državljanske in domovinske vzgoje ter etike 
7 

 

Poglavja predmeta državljanska in domovinska vzgoja ter etika 7: 

– Posameznik in družba; 

– Človekove pravice in odgovornosti; 

– Človeške različnosti; 

– Vrednote, verovanja in etika; 

– Primeri nekaterih izbirnih tem. 

 

 

Predstavitev posameznih poglavij sedmega razreda devetletne OŠ in primerjava z 

vsebinami predmeta državljanska vzgoja in etika: 

 

Posameznik in družba 

Tu učenci spoznajo samega sebe, svoje vrstnike, nato življenje v skupnosti ter življenjski 

krog in razlike med spoloma. 

 

Učenci se pri državljanski in domovinski vzgoji ter etiki poučijo o lastni identiteti ter 

kaj vpliva na osebnost posameznika. Ko to dosežejo, nadaljujejo še z osebnostnimi 

značilnostmi, človekovimi potrebami, čustvi ter na koncu še s samopodobo. Ko usvojijo 

znanje teh relacij, nadaljujejo z vstopanjem v odnose z drugimi. Tu spoznajo pojme 

socializacija, družina, vrstniki, mediji, šola, družbene skupine ter vedo, da imajo različni 

ljudje, različne vloge v življenju. V drugem delu tega poglavja se spoznajo z življenjem v 

skupnosti, kjer obravnavajo norme, sankcije ter bonton. Nazadnje pa obdelajo še razlike 

med spoloma oz. biološki in družbeni spol ter življenjski krog. 

 

Če to primerjamo z vsebinami pri državljanski vzgoji in etiki, lahko vidimo, da temu 

poglavju, ki ga imamo pri državljanski in domovinski vzgoji ter etiki, ne moremo 

vzporedno postaviti samo enega poglavja iz državljanske vzgoje in etike, ampak več 

poglavij. Norme v skupinah, družine, vrstniške skupine, medije in razlike med spoloma 

najdemo pri državljanski vzgoji in etiki kar v štirih različnih poglavjih, pri zdajšnjem 

predmetu pa je to združeno v tem poglavju. 
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Človekove pravice in odgovornosti 

Učenci se pri tem poglavju podučijo o naravi konflikta, oblikah zlorab in nasilja, temeljnih 

dokumentih na področju pravic ter kršitvah le-teh. 

 

Na začetku učenci spoznajo, kje so vzroki za nesoglasja, nasprotovanja in spore in kako 

jih odpravimo. Za podkrepitev svoje odločitve moramo imeti ustrezen argument. V 

naslednjem podpoglavju obravnavajo oblike zlorab, nasilja in diskriminacije, kjer 

definirajo verbalno, psihično in fizično nasilje ter nasilje med vrstniki. S tem so povezani 

tudi dokumenti na področju človekovih/otrokovih pravic, ki zagovarjajo svobodo, ter 

pravice in dolžnosti ljudi. Učenci spoznajo, kakšne so kršitve pravic ter kakšna je ustrezna 

pomoč in oblika le-te. Na koncu pa se zavejo še soodvisnosti med pravicami in 

dolžnostmi. 

 

Če zopet primerjamo to poglavje s poglavji državljanske vzgoje in etike, pridemo do iste 

ugotovitve kot prej. Tudi tu ne moremo vzporedno postaviti samo enega poglavja starejših 

učbenikov oz. učnih načrtov. Konflikti so spadali v poglavje Sporazumevanje in 

sporočanje v skupnosti, diskriminacija, kršitev in deklaracija človekovih pravic pa v 

poglavje Življenje v skupnosti 

 

Človeške različnosti 

Tu učenci obravnavajo človeške različnosti, ki se delijo na telesne, družbene, starostne, 

spolne, verske in kulturne. Seznanijo se s stereotipi in predsodki. Spoznajo pojme 

nestrpnost, diskriminacija, ksenofobija ipd. Zavedajo se pomembnosti dialoga med 

različnimi ljudmi. To pa pomeni, da vedo, kakšen mora biti dialog, in da le-ta oblikuje 

človekov svetovni nazor oz. pogled na svet. Nazadnje spoznajo še, kaj pomeni večkulturna 

družba, se zavedajo, da je tudi Slovenija večkulturna družba in da večkulturno družbo 

lahko spremenimo v medkulturno družbo, vzroke preseljevanja ljudstev ter pojem 

etnocentrizem. 

 

Če to poglavje primerjamo z državljansko vzgojo in etiko, lahko rečemo, da najnovejši 

učbenik oz. učni načrt res bolj poglobljeno in načrtno obravnava človeške različnosti v 

družbi kot starejši učbenik in učni načrt. 
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Vrednote, verovanja in etika 

V tem poglavju učenci najprej opredelijo vrednote in zakaj jih sploh potrebujemo. 

Spoznajo, da jih lahko razdelimo po dihotomiji ali trihotomiji. Dihotomija so duhovne in 

materialne vrednote, trihotomija pa duhovne, duševne in telesne vrednote. Pomembno 

mesto pa zasedajo moralne vrednote. Poleg tega se učenci zavedajo, da se lahko znajdemo 

v dilemi, izvedo pa tudi, kaj oblikuje naše vrednote. Posebej se poučijo o spoštovanju. 

Nazadnje pa še obravnavajo religije, njihove značilnosti in značilnosti kodeksov, 

predstavljena so večja verstva ter verstva v Republiki Sloveniji. 

 

Če potegnemo vzporednico s starejšimi kurikularnimi dokumenti, lahko rečemo, da so se 

verstva včasih učila šele v osmem razredu osemletke. S prenovo vsebin se je ta tema 

premaknila v sedmi razred devetletke. Edina razlika v primerjavi z državljansko vzgojo 

in etiko je, da so v najnovejšem kurikulu poleg vere in verovanja obravnavane tudi 

vrednote in le-te zasedajo kar polovico poglavja. 

 

Izbirne vsebine pri predmetu državljanska in domovinska vzgoja ter etika 

Naj samo naštejemo izbirne vsebine, ki se obravnavajo v sedmem razredu devetletke: 

– Medijska pismenost; 

– Dokumenta o človekovih in otrokovih pravicah; 

– Množični mediji; 

– Kaj so množični mediji; 

– Javno mnenje ter 

– Oglaševanje. 

 

Če primerjamo vsebine z državljansko vzgojo in etiko, lahko rečemo naslednje: vse 

zgoraj naštete vsebine, razen človekovih pravic, najdemo v prejšnjih kurikularnih 

dokumentih pod samostojnim poglavjem, imenovanim Sporazumevanje in sporočanje v 

skupnosti. S prenovljenimi učnimi načrti pa to spada pod izbirne vsebine. 
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3.5.4 Predstavitev vsebin državljanske in domovinske vzgoje ter etike 
8 

 
Poglavja predmeta državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8: 

– Demokracija; 

– Domovina, država in aktivno demokratično državljanstvo; 

– Finance, delo in gospodarstvo; 

– Človeštvo in prihodnost; 

– ter izbirni temi Kulturna in jezikovna raznolikost EU in Naravne nesreče. 

 

 

Predstavitev posameznih poglavij osmega razreda devetletne OŠ in primerjava z 

vsebinami predmeta državljanska vzgoja in etika: 

 

Demokracija 

Pri tem poglavju učenci spoznajo demokracijo, jo definirajo, poznajo izvor pojma, kako jo 

razumemo v sodobnih državah ter spoznajo zgodovino demokracije od antike do novega 

veka in položaj žensk pri tem. Nato pobližje spoznajo sodobno demokracijo, kakšen je 

način odločanja, šolski parlament, kakšne so oblike neposredne demokracije, razlika med 

posrednim in neposrednim odločanjem ter kakšno vlogo ima pravo v demokraciji. Učenci 

izvejo, kaj je smisel demokracije, in sicer tako, da demokracijo primerjajo z 

nedemokratičnim oz. totalitarnim sistemom. Zadnje podpoglavje pa govori o demokraciji 

v Republiki Sloveniji. Tu spoznajo Majniško deklaracijo iz leta 1989, naše državne 

simbole, stranke, volilno pravico, volilni sistem, delitev oblasti ter njihovo pristojnost, 

civilne družbe, kaj pomeni socialna država, manjšine, varovanje pravic (Varuh človekovih 

pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko 

sodišče) in nadzorne organe, ki skrbijo za varovanje pravic in zakonitosti ter zagotavljajo 

splošno in osebno varnost. 

 

Če te vsebine primerjamo z vsebinami državljanske vzgoje in etike, ugotovimo, da je 

sklop o demokraciji v zadnjih kurikularnih dokumentih postavljen zelo široko in 

podrobno. Pri državljanski in domovinski vzgoji ter etiki na novo spoznajo zgodovino 

demokracije in kako se je le-ta razvijala skozi obdobja, spoznajo nekatere nove institucije 
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(npr. Komisija za preprečevanje korupcije), zelo velik poudarek pa je tudi na slovenski 

demokratični družbi.  

 

Domovina, država in aktivno demokratično državljanstvo 

V tem sklopu učenci spoznajo, kaj je državljanstvo, da se ga lahko podeljuje po 

teritorialnem in narodnem načelu. Srečajo se še s pojmi nacionalizem, transnacionalizem 

ter patriotizem. V prvo polovico poglavja spada še sodobno državljanstvo. Kot sodobno 

državljanstvo šolski dokumenti pojmujejo aktivno in demokratično državljanstvo. Učenci 

spoznajo značilnosti le-tega, državljanstvo Evropske unije ter kaj je državljanska kultura. 

 

V drugi polovici poglavja pa je poudarek na organiziranosti in delovanju Evropske unije 

ter vloga Slovenije v njej. Pri tem učenci spoznajo nastanek Evropske unije, njihove 

institucije ter pristojnosti, simbole in temeljne dokumente Unije. Na koncu se seznanijo s 

pristopom Slovenije k Uniji, kaj so prednosti Unije, njihov proračun in dolžnosti 

Republike Slovenije do Evropske unije. 

 

Tu je treba omeniti, da se prvič poudari aktivno demokratično in odgovorno državljanstvo. 

Evropska unija se je poučevala tudi že pri državljanski vzgoji in etiki, vendar ne v 

takšnem obsegu. Najnovejši učni načrt obravnava te teme zelo podrobno in poglobljeno. 

 

Finance, delo in gospodarstvo 

V tem poglavju učenci izvedo, kaj so to ekonomske pravice, kakšne vrste lastnine 

poznamo, tržno gospodarstvo, kako do zaposlitve, pojme, kot so delnice, davki, dividende, 

delodajalci in delojemalci ter sindikati. 

 

Tudi pri državljanski vzgoji in etiki so učenci spoznali pojme tržno gospodarstvo, 

sindikati, davki in stavke, vendar pa v najnovejšem učnem načrtu ni omenjeno 

vseživljenjsko izobraževanje, ki se mi zdi zelo pomembno. 

 

Človeštvo in prihodnost 

Učenci spoznajo globalne probleme človeštva in globalizacijo, vedeti morajo, kaj pomeni 

trajnostni razvoj, spoznajo izraz ekologija ter ozaveščajo pozitiven odnos do drugih živih 

bitij na planetu. Spoznajo problem izkoriščanja virov, podnebne spremembe ter obnovljive 
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vire. Učijo se o možnosti sodelovanja pri odločitvah o prihodnjem razvoju. Zavedati se 

morajo bistvenih razlik v sodobnem človeštvu – nekje je hrane v izobilju, nekje ljudje 

umirajo zaradi lakote. Nazadnje pa spoznajo še, kaj vključuje etika za prihodnost. 

 

Tem poglavjem bi lahko vzporedno postavili poglavje Družba prihodnosti pri 

državljanski vzgoji in etiki. Tudi tam učenci spoznajo njihovo okolje, spreminjanje le-

tega, krčenje gozdov, odlagališča, onesnaževanje. Glavna razlika je, da pri državljanski 

vzgoji in etiki učenci spoznajo probleme, povezane predvsem z ekologijo, medtem ko pri 

najnovejših kurikularnih dokumentih obravnavajo tudi socialne razlike. 

 

Izbirne teme 

Državljanska in domovinska vzgoja ter etika vsebuje dve izbirni temi, to sta Kulturna 

in jezikovna raznolikost Evropske unije, ki obravnava jezikovno pestrost le-te, in 

Naravne nesreče, kjer učenci izvejo, katere so to, reševanje le-teh ter kako preventivno 

delovati na tem področju. Ti dve temi sta novi in ju prejšnji učni načrti in učbeniki nimajo. 

 

 

3.6 RAZPRAVA 

 

Ko sem primerjal med seboj etiko in družbo ter državljansko vzgojo in etiko, sem bil 

mnenja, da bo pri tem več razlik. Etika in družba je bila del osemletne, državljanska vzgoja 

in etika pa devetletne osnovne šole, zato sem bil prepričan, da bodo spremembe večje, saj 

se je takrat korenito reformiralo tudi šolstvo. Raziskava mi je potrdila, da to ni bilo tako. 

Bistvena razlika je bila samo ena: poudarek na Evropski uniji. Po eni strani se mi zdi 

logično, saj smo takrat postali polnopravna članica Unije, po drugi strani pa je bilo 

preimenovanje predmeta zgolj terminološko, ne pa tudi konceptualno. Neposredno oba 

predmeta seveda vzgajata aktivnega in demokratičnega državljana, vendar pa vse to ostane 

le neposredno. Omeniti je treba tudi ocenjevanje, ki se je začelo ravno z uvedbo devetletne 

osnovne šole. 

 

Velika sprememba, ki ni bila zgolj terminološka, ampak tudi konceptualna, pa je v 

zadnjem obdobju tega predmeta. Državljanska in domovinska vzgoja ter etika se 

bistveno razlikuje od državljanske vzgoje in etike. Že ko sem odprl oba učbenika za 7. in 
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8. razred, sem v predgovoru prebral avtoričino nagovarjanje k aktivnemu državljanstvu. 

Torej ta izraz ni nekje v podzavesti ali zapisan samo nekje v učnem načrtu daleč stran od 

učenca. Prav je, da učenca ta izraz spremlja, da ve, kaj to pomeni, saj mislim, da bo v 

skladu s tem tudi razmišljal, če ga bomo od začetka v takem duhu vzgajali. Kaj je glavni 

razlog, da se je predmet zopet preimenoval, ni povsem jasno. Tudi sam dr. Kodelja je 

zapisal, da je nekoliko presenetljivo, »da v predlogu sprememb tega zakona ni bila podana 

nobena utemeljitev tega preimenovanja. Zato o razlogih za preimenovanje lahko le 

ugibamo« (Kodelja, 2009: 71).  

 

Tudi vsebine so precej drugačne od predhodnega predmeta. Lahko bi rekel, da so vse bolj 

kot ne socialne teme združene v sedmem razredu, v osmem razredu pa se kurikul 

skoncentrira zgolj na politične teme. Demokracija, Republika Slovenija, domovina in 

država, aktivno demokratično državljanstvo ter Evropska unija zasedajo v učbenikih več 

kot dve tretjini prostora. Zelo dobro je, da učenci spoznajo te teme zelo podrobno, a vendar 

se mi po drugi strani zdi, da je zanje to še malce pretežko. Glede na to, da predmet v enem 

šolskem letu obsega samo 35 ur, se mi zdi, da dobijo učenci v eni uri preveč informacij. 

Ali bi moral biti ta predmet vsaj dvakrat na teden ali pa bi morali vsebine prilagoditi. 

Prilagoditi v smislu, da imajo dovolj časa to tudi utrditi in razumeti. Takšno mnenje ima 

tudi prof. Karlij Bračko, ki ta predmet uči že 15 let. Z njim sem opravil intervju, ki je bil 

zame bolj informativne narave, da vidim, kaj profesorji tega predmeta menijo o teh 

spremembah, več si pa lahko preberete pod Prilogo 1. Poudaril bi ugotovitev, da se učenci 

teh vsebin, ki so za njih težke, učijo predvsem na pamet. Menim, da to ni cilj našega 

šolstva. Samo z učenjem na pamet ne bomo dosegli nič. Učenci morajo stvari razumeti, saj 

bo razumevanje teh vsebin krojilo njihovo nadaljnje življenje. 

 

Nekako ne morem mimo Šimenčeve raziskave, ki sem jo že v teoretičnem delu na hitro 

omenil. Ko gledam vsebine, ki jih morajo otroci znati, mislim, da je k spremembi teh 

vsebin v osmem razredu botrovala tudi ta raziskava. Če se pri tržnem gospodarstvu in 

nekaterih političnih vsebinah učenci s svojimi odgovori niso odrezali po pričakovanjih, 

sedaj novejši kurikuli ponujajo večji poudarek na teh vsebinah. In če je dr. Šimenc 

komentiral, da »česar ne poznamo, tudi ne razumemo dobro,« menim, da se novi 

kurikularni dokumenti trudijo odgovoriti na to tezo. A vendar problema še nismo rešili. Če 

je rezultat še vedno učenje na pamet, nerazumevanje ostane. 
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Sam menim, da so vsebine res težke, a vendar sam ponujam dve rešitvi. Prva rešitev bi bila 

povečanje ur v vsakem razredu, da bi bilo predmet mogoče poučevati dve šolski uri na 

teden. S tem bi imeli učitelji več časa za določene vsebine, učenci pa bi lahko znanje in 

razumevanje poglobili. Če bi se izkazalo, da so vsebine še vseeno pretežke, se moja druga 

rešitev nagiba k temu, da bi se ta predmet premaknil tudi v srednješolske klopi za vsaj dve 

leti, če ne celo na vsa štiri leta poučevanja. Res pa je, da ta rešitev s seboj potegne nov 

problem, s katerim se ubadajo tudi številni strokovnjaki na okroglih mizah. Zavedam se 

prenatrpanosti šolskih urnikov, a če hočemo učinkovite rezultate, je to nujno potrebno. 

Tako bi si učenec bolje oblikoval svoj svetovni nazor. Postal bi aktivnejši, odgovornejši, 

pravičnejši, bolj kritičen in demokratičen.  

 

Veliko smo na področju državljanske vzgoje že postorili, to dokazuje tudi spreminjanje 

kurikulov v tako kratkem času. Mnenja pa sem, da te spremembe še niso končane. Najti 

moramo rešitev za doseganje še boljših rezultatov naših potomcev, da bodo razumeli 

demokracijo in v njej aktivno sodelovali. 
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4 SKLEP 

 
Kot mlada demokratična država smo uspešno dodali v svoj izobraževalni sistem tudi 

evropsko dimenzijo, državljanskost pa smo dobro dopolnili z domovinskostjo. To nam 

potrdi tudi izvedena analiza kurikularnih dokumentov. V državah Evropske unije je skupen 

cilj celotnega šolskega sistema vzgajati mlade v duhu etičnih vrednot, predvsem v 

razumevanju in sprejemanju človeških različnosti ter aktivnega odgovornega državljanstva 

in domovinske pripadnosti. 

 

Kljub dobremu poznavanju vsebin področja državljanske in domovinske vzgoje se bo vsak 

izmed nas vsak dan še vseeno srečeval z etičnimi vprašanji. Kako jih reševati, nam noben 

učbenik ne bo pokazal. Ob etičnih vprašanjih bomo spoznavali naše okolje in ljudi okoli 

sebe, zato pa moramo krepiti človeške kreposti in državljansko vzgojo v širokem smislu. 

Državljanska vzgoja je pojem, ki se nenehno spreminja. V določenem segmentu je ta 

vzgoja enaka vsem ljudem ne glede na to, kje živijo in v katerem stoletju, pridemo pa do 

točke, kjer se mora državljanska vzgoja prilagoditi trenutnim razmeram v določeni družbi. 

Menim, da je naša državljanska vzgoja ta trenutek dobra, vprašanje pa ostane, kdaj bo 

zopet potrebna prenove. Družba in način življenja se bosta nenehno spreminjala, temu pa 

se bo mogla v nadalje prilagajati tudi državljanska vzgoja. Vsekakor pa moramo biti 

zmožni gledati širše ali kot je Sokrat nekoč dejal: »Nisem državljan Aten ali Grčije, ampak 

sem državljan sveta.« 
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6 PRILOGE 

 
Priloga 1: Intervju s profesorjem geografije, državljanske in domovinske vzgoje ter 

etike Karlijem Bračkom 

 

1. Koliko let že poučujete na OŠ in koliko let ta predmet? 

 

Na OŠ poučujem 19 let, DDE poučujem že 15 let. 

 

2. Katere so bistvene razlike med predmetoma »državljanska vzgoja in etika« ter 

»državljanska in domovinska vzgoja ter etika«? 

 

DIE je bil predmet, pri katerem je bil poudarek na socialnih in čisto življenjskih temah, 

DDE pa je predmet, kjer se vse podreja patriotizmu in trenutni politiki. Že sama 

poimenovanja predmetov povedo, da so še bolj poudarili patriotizem, in tako tudi socialne 

teme prilagajamo trenutni politiki – predvsem vsebinsko. 

 

3. Zakaj mislite tolikšne spremembe v tako kratkem času? 

 

Menim, da skušajo na ta način preko vzgoje in izobraževanja vplivati na mlade ljudi in jih 

postavljati v kalup trenutne politike. 

 

4. Ali vsi trije učni načrti spodbujajo aktivno državljanstvo? 

 

Seveda, vendar je razlika v intenzivnosti in v načinu, pomembno vlogo odigra tudi dejstvo, 

da ta predmet ocenjujemo tako kot ostale predmete. 

 

5. Ali dajejo vsi trije učni načrti enak poudarek na obravnavanje Evropske 

unije? 

 

Ne. DDE gre v tem pogledu korak naprej, kar je logično, saj smo v okvir EU dokončno 

vpeti. 
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6. So se učbeniki vsa ta leta izboljšali? 

 

Učbeniki so pretežki za otroke, stare 12–14 let. So premalo življenjski in preveč strokovni. 

To so še vedno otroci. 

 

7. Se Vam predmet zdi dovolj domovinsko obarvan? 

 

Menim, da celo preveč. Na račun patriotizma so izginile mnoge teme, ki so otroku 

pomagale oblikovati svetovni nazor. Mnogi otroci so se prav pri tem predmetu prvič srečali 

z za mnoge marginalnimi temami. Danes se skušamo takim temam izogniti, zato otroci 

kasneje ne dojemajo določenih tem in do njih zavzamejo ekstremen odnos. 

 

8. Ali je predmet kot tak napredoval in ali potrebuje po Vašem mnenju še 

kakršnekoli izboljšave? Kaj konkretno bi lahko pograjali? 

 

Predmet ne napreduje in tudi nazaduje ne, sam s poimenovanjem predmeta opravičujejo 

vsebine predmeta. Dobimo občutek, da bi morali uvesti dva sorodna predmeta, enega s 

poudarkom na politiki in patriotizmu, enega pa s poudarkom na sociali. 

 

9. Ali mlajše generacije učencev dosežejo več ciljev tega predmeta, kot smo jih 

dosegali mi? 

 

Mislim, da ne. Predvsem pa je treba vedeti, da se spreminja način doseganja ciljev. Zdaj se 

morajo ta predmet spet učiti, pri tem mnogih stvari ne razumejo, ampak se jih naučijo na 

pamet. 

 

10. Bi radi še sami karkoli dodali? 

 

Prenehajmo z ocenjevanjem tega predmeta, vrnimo več socialne note v ta predmet, 

omogočimo otrokom, da pove in vpraša, odstranimo politične teme, ker so to še vedno 

otroci, sledimo raje načelom enakosti in enakopravnosti, dajmo ta predmet v razrede od 6. 

do 9., odlepimo ta predmet od politike, poskusimo ponovno narediti ta predmet lahek in 

sproščen. 
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Priloga 2: Sklepi o potrditvah učbenikov 
 
 
32 Uradni list RS, št. 32/1998  
z dne 23. 4. 1998 

1352. Sklep o potrditvi učbenika ETIKA IN DRUŽBA, Stran 2120. 

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
12/96 in 23/96) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 27. 3. 1998 sprejel 

S K L E P  

o potrditvi učbenika ETIKA IN DRUŽBA,  

ki so ga napisale  Mirjam Milharčič Hladnik, Mojca Peček Čuk, Tatjana Devjak 

Učbenik ETIKA IN DRUŽBA se potrdi kot učbenik za pouk etike in družbe v 7. razredu osnovne šole za 3 
šolska leta. Učbenik so recenzirali dr. Mitja Žagar, dr. Darij Zadnikar, Nataša Zmazek; lektorirala Tončka 
Stanonik. V letu 1998 izdala in založila DZS, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana. 

Št. 612-67/98 

Ljubljana, dne 30. marca 1998. 

Predsednik  
Strokovnega sveta RS  

za splošno izobraževanje  
dr. Marjan Hribar l. r. 

 
 
 
 
32 Uradni list RS, št. 32/1999  
z dne 6. 5. 1999 

1651. Sklep o potrditvi učbenika ETIKA IN DRUŽBA ZA 8. RAZRED, Stran 3800. 

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) 
je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 21. 4. 1999 sprejel 

S K L E P  

o potrditvi učbenika ETIKA IN DRUŽBA ZA 8. RAZRED 

ki so ga napisale Mirjam Milharčič Hladnik, Mojca Peček Čuk, Tatjana Devjak 

Učbenik ETIKA IN DRUŽBA ZA 8. RAZRED se potrdi kot učbenik za pouk etike in družbe v 8. razredu 
osnovne šole za 3 (tri) šolska leta. Recenzija: dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Darij Zadnikar, Nataša Zmazek; 
ilustrator: Petra Dular; lektor: Tončka Stanonik. V letu 1998 izdala inzaložila DZS, Mestni trg 26, 1000 
Ljubljana. 

Št. 612-164/99 

Ljubljana, dne 15. aprila 1999. 

dr. Marjan Hribar l. r.  
Predsednik  

Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 
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32 Uradni list RS, št. 3/2002  
z dne 15. 1. 2002 

115. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, učbenik za pouk 
državljanske vzgoje in etike v 7. razredu devetletne osnovne šole, Stran 290. 

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 
2001 sprejel 

S K L E P  

o potrditvi učbenika za osnovno šolo  DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, 

učbenik za pouk državljanske vzgoje in etike v 7. razredu devetletne osnovne 

šole 

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje. 

Predmet: državljanska vzgoja in etika. 

Razred: 7. 

Vrsta učnega gradiva: učbenik. 

Avtor: Spomenka Hribar, Maja Zupančič, Janez Justin, Majda Černič Istenič, Darko Štrajn, Katja Bašič. 

Lektor: Rudenka Nebergoj. 

Recenzent: dr. Drago B. Rotar, dr. Zdenko Kodelja, dr. Bogomir Novak, Vilma Nečimer, Rado Kostrevec. 

Ilustrator: Tomaž Lavrič. 

Grafični oblikovalec: Grega Koprivnik. 

Fotograf: Bojan Velikonja et al. 

Leto izdaje: 2001. 

Čas veljavnosti: 5 šolskih let. 

Založnik: i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana. 

Vrsta potrditve: ponovna potrditev. 

Št. 612-327/01 

Ljubljana, dne 13. decembra 2001. 

dr. Marjan Hribar l. r.  
Predsednik  

Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 
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52 Uradni list RS, št. 52/2004  
z dne 10. 5. 2004 

2407. Sklep o potrditvi učbenika DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 8, učbenik za državljansko vzgojo in 
etiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, Stran 6975. 

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 67. seji 15. 4. 2004 
sprejel 

S K L E P  

o potrditvi učbenika  

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 8, učbenik za državljansko vzgojo in etiko v 

8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje. 

Predmet: državljanska vzgoja in etika. 

Razred: 8. 

Vrsta učnega gradiva: učbenik. 

Avtor: Mirjam Milharčič Hladnik, Mojca Peček Čuk, Tatjana Devjak. 

Lektor: Tončka Stanonik. 

Recenzent: dr. Darij Zadnikar, dr. Marina Lukšič Hacin, Stana Lovrenc, Nataša Zmazek, Barbara Klembas. 

Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič. 

Leto izdaje: 2004. 

Čas veljavnosti: 3 šolska leta. 

Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana. 

Vrsta potrditve: ponovna potrditev. 

Št. 613-2/2004/130 

Ljubljana, dne 15. aprila 2004. 

dr. Marjan Hribar l. r.  
Predsednik  

Strokovnega sveta RS  
za splošno izobraževanje 
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