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UVOD 
 

 V Sloveniji že nekaj časa potekajo razprave o državljanski in 

domovinski vzgoji. 

 

 

 Med seboj bijeta temeljna koncepta: 

 veda o domovini, domoljubju – domovinska, 

patriotska vzgoja; 

 koncept, ki privzgaja občutek prevzemanja 

odgovornosti in demokratične kulture, a je 

hkrati tudi kritičen odnos do samega 

političnega sistema – državljanska vzgoja oz. 

koncept aktivnega državljanstva.  



AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO  

 Kompleksen pojem, ki zajema aktivnost državljank in državljanov na 

različnih področjih, pri čemer je njihovo delovanje usmerjeno v 

splošno družbeno korist in ne zgolj v uresničevanje osebnih 

interesov.  

 

 Koncept predvideva aktivno udeležbo posameznikov v delovanju 

družbe, s čimer se krepi družbena demokratičnost, krepi pa se tudi 

čut ljudi za odgovornost in solidarnost ter posredno občutek 

pripadnosti in vključenosti v družbo.  

 

 Evropska komisija je aktivno državljanstvo definirala kot participacijo 

v civilni družbi, skupnosti in/ali političnem življenju, katere osnovni 

značilnosti sta medsebojno spoštovanje in nenasilje ter temelji na 

zagotavljanju človekovih pravic in demokraciji. 



DRŽAVLJANSKA VZGOJA 

 Mladi državljani bi naj v šoli pridobili vsaj 

osnovne sposobnosti, ki jih bodo potrebovali v 

vlogi dejavnih državljanov. 

 Spoznali naj bi pravice in dolžnosti državljanov, 

človekove pravice, vlogo civilne družbe, osnovna 

etična načela, ki vodijo državljane pri 

sprejemanju odločitev, delovanje medijev itd.  

 Sprejeli naj bi vrednote, kot so solidarnost, 

pravičnost, enakost, strpnost itd.  

 Crick loči tradicionalni ideal državljanstva, ki 

izpostavlja dobrega državljana, ki brezpogojno 

uboga zakone, od sodobnejših idealov, ki 

poudarjajo aktivnega državljana, ki se bojuje 

proti nepravičnosti. 



DOMOLJUBJE IN ČUSTVO  

 domoljubje je čustvo, ki je pogojeno prav z občutenjem domovine – kako smo 

ponosni na domovino, kako se počutimo v njej, kako smo v njej upoštevani, 

kako smo svobodni... 

 Janowitz opredeljuje domoljubje kot prvobitno navezanost na ozemlje in 

družbo; globok in preprost občutek pripadanja; občutek pripadnosti, v svojem 

temelju podoben kot občutki pripadnosti pri verski, rasni ali etnični pripadnosti.  



KAJ JE BITI DOMOLJUBEN? 

 pomeni biti strpen – spoštovanje sebe poraja strpnost do drugega 

  

 pomeni biti narodno ponosen – samozavesten in prepričan o 

svoji enkratnosti 

 

 pomeni biti ozaveščen – samo poznavanje sebe omogoča biti 

narodno ponosen  

 

 pomeni biti spravljen – domoljubje temelji na narodni kohezivnosti 



DOMOLJUBJE JE POMEMBNO! 

…je predpogoj za:  

 narodno (nacionalno) identiteto  

 oblikovanje pozitivne osebne in 

narodne samopodobe  

 aktivno delovanje v 

mednarodnih odnosih  

 kritično razmišljanje pripadnikov 

naroda  

 aktivno sodelovanje in 

prevzemanje odgovornosti pri 

vodenju države 

 aktivno državljanstvo in razvoj 

demokracije  



DOMOLJUBJE 

 Domoljubje večina avtorjev opredeljuje kot pozitivnost čustev in 

občutkov do države, kateri posameznik pripada. Archard opisuje 

domoljubje kot pristno ljubezen in globoko spoštovanje do lastne 

domovine in njene dediščine. Ljubezen do domovine se 

najpogosteje opisuje kot nagnjenje posameznika k ravnanju v korist 

svoje domovine. 

 Domoljubje deli z nacionalizmom isto vrednostno izhodišče – 

narodi obstajajo, obstoj lastnega naroda pa ima za posameznika 

posebno moralno vrednost, zato je narod vreden (naše) posebne 

naklonjenosti in ravnanju v korist lastnega naroda.  

 Vsak nacionalist je gotovo tudi domoljub.  

 

 

 

 

 



RAZMERJA MED NACIONALIZMOM IN 

DOMOLJUBJEM 

 Nacionalizem opredelimo kot posebno močno in prodorno ideologijo, 

ki zajame veliko število ljudi ter določi njihovo politično vedenje.  

 Nanj gledamo kot na neke vrste »zvestobo«, ki vključi posameznika v 

skupnost; kot politični vir za uporabo mobiliziranja posameznikov in 

opravljanja skupnih interesov.  

 Nacionalizem je ideologija, ki postavlja narod v središče zanimanja 

in poskuša prispevati k njegovi blaginji, pri tem pa zasleduje tri cilje: 

nacionalno avtonomnost, nacionalno enotnost in nacionalno identiteto.  

 Nacionalisti menijo, da narod ne more preživeti brez zadostne stopnje 

vseh treh.  

 Narod mora nek daljši čas naseljevati svojo lastno domovino, da se 

vzpostavi kot narod, poleg tega mora razviti javno kulturo in si želeti 

določeno stopnjo samoodločanja.  

 



DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA: 

RAZLIKE IN PODOBNOSTI 

 
 Po naravnem poteku je domovinska vzgoja pred državljansko, ki 

pa jo nujno tudi vsebuje.  

 Državljanska vzgoja je nujna in potrebna, vendar je lahko 

koncipirana le znotraj okvira domovinske vzgoje.  

 Domovinska pripadnost je del potrebne in nujne morale vsake 

družbe. Ta pripadnost se ne razvije kar sama od sebe, ampak jo je 

treba pri mladih razvijati in gojiti. 

 Predmet domovinske vzgoje so konkretni prostor, družba in narod 

v svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi, cilj državljanske vzgoje pa 

je oblikovanje odgovornega, strpnega in aktivnega državljana, ki se 

bo zavzemal za uveljavljanje demokratičnih in socialno solidarnih 

načel v javnem življenju. 



CILJI DRŽAVLJANSKE VZGOJE 

 Največ držav v celinski Evropi izvaja predmet državljanska vzgoja 

(ali podoben predmet s podobnim imenom), ki je v največ primerih 

strukturiran izrazito interdisciplinarno z vsebinami iz splošne 

zgodovine, zgodovine civilizacije, sociologije, ekonomije, politologije, 

itd. 

 Poleg državljanske pripadnosti pa identiteta vsakega človeka 

vsebuje tudi narodno pripadnost, zato je ob konceptualizaciji 

državljanske vzgoje nujno vselej razmišljati in osmisliti tudi 

domovinsko vzgojo.  

 Domovinska vzgoja mora biti nujno del državljanske vzgoje.  

 Domovinska vzgoja, ki je nujen del izobraževanja za demokracijo v 

moderni demokratični državi, je vedno vzgoja ZA in ne vzgoja 

PROTI; takšna vzgoja privzgaja eno temeljnih vrednot: to je ljubezen 

do domovine.  

 



MLADI IN DOMOLJUBJE 

Štirje segmenti:  

 motiviranost mladih  

 domoljubnost mladih 

 domoljubna in državljanska pismenost mladih 

 znanje mladih o osamosvojitvi Slovenije  

 1.000 devetošolcev OŠ (OŠ iz vseh statističnih regij; vključene OŠ iz podeželja in mest) 

 1.000 dijakov zaključnih letnikov srednjih šol (SŠ iz vseh statističnih regij; vključene poklicne 

SŠ, tehniške SŠ in gimnazije) 

 888 devetošolcev (88,8 %) 

 844 dijakov zaključnih letnikov (84,4%) 

 čas raziskave: maj–junij 2013 

 

 CILJ: ugotoviti stopnjo domoljubnosti med mladimi 

 

 



1. segment: MOTIVIRANOST MLADIH  



2. segment: DOMOLJUBNOST MLADIH  





3. segment: DOMOLJUBNA IN DRŽAVLJANSKA 

PISMENOST  MLADIH 

1. Prepoznavanje državne zastave (v odstotkih) 

2. Poznavanje uradnih državnih simbolov (v odstotkih) 



3. Poznavanje praznikov med mladimi (delež pravilnih odgovorov v odstotkih) 

4. Dodatna vprašanja (delež pravilnih odgovorov v odstotkih) 



5. Poznavanje slovenske ustave, političnega sistema, človekovih pravic, 

demokracije in podobnih področij v najbolj splošnih potezah med mladimi 

(delež pravilnih odgovorov v odstotkih) 



4. segment: ZNANJE MLADIH O OSAMOSVOJITVI 

SLOVENIJE 

1. Samoocena znanja učencev, dijakov, učiteljev in profesorjev o 

osamosvojitvi Slovenije (v odstotkih) 

2. Koliko te zanimajo dogajanja povezana z osamosvojitvijo Slovenije?  (v 

odstotkih) 

Podatki za učitelje in profesorje so bili pridobljeni v sklopu raziskave »Aktivno državljanstvo in domovina« (Fakulteta za družbene vede, 05-06/2013), 

izvedene med 100 učitelji slovenskih osnovnih šol (odziv 80 %) in 100 profesorji slovenskih srednjih šol (odziv 87 %), ki poučujejo družboslovne in 

humanistične predmete. 

* Učitelji (47,5 %) in profesorji (41,2 %) znanje učencev in dijakov o osamosvajanju Slovenije v največji meri ocenjujejo zadostno. 



3. Povezava nekaterih pojmov z osamosvajanjem Slovenije (povprečna 

vrednost odgovorov) 

Podatki za učitelje in profesorje so bili pridobljeni v sklopu raziskave »Aktivno državljanstvo in domovina« (Fakulteta za družbene vede, 05-06/2013), 

izvedene med 100 učitelji slovenskih osnovnih šol (odziv 80 %) in 100 profesorji slovenskih srednjih šol (odziv 87 %), ki poučujejo družboslovne in 

humanistične predmete. 



4. Primerjava virov znanja o osamosvojitvi Slovenije (povprečna vrednost 

odgovorov) 

5. Ali ste pri pouku zgodovine obravnavali osamosvojitev Slovenije, koliko ur je 

bilo namenjeno tej temi* in ali je bilo to dovolj za razumevanje (v odstotkih)? 

* Tako pri učencih (40,3 %) kot pri dijakih (54,1 %) je bil najpogostejši odgovor “ne vem, ne morem se odločiti”; izpisan  odgovor “1–3 šolske ure” je bil 

pri obeh skupinah drugi najpogostejši odgovor. 

Tudi po mnenju učiteljev in profesorjev učenci in dijaki pridobijo največ znanja o osamosvojitvi Slovenije v šoli, pri pouku; povprečna vrednost pri 

učiteljih je 3,49, pri profesorjih pa 3,12. 



STALIŠČA UČITELJEV IN PROFESORJEV 

1. Ali menite, da obstoječi kurikuli v zadostni meri vključujejo t.i. domoljubne teme? 

2. Ali menite, da je profesorjem družboslovnih in humanističnih predmetov na voljo 

dovolj kvalitetnih učnih pripomočkov, ki se navezujejo na domoljubne teme? 

 Katero učno gradivo pogrešajte pri podajanju snovi, povezane s tematiko osamosvajanja Slovenije? Daleč največ učiteljev (65,4 odstotka) in profesorjev 

(56,8 odstotka) je odgovorilo, da pogrešajo zlasti interaktivna gradiva 



3. Ali menite, da je pri domoljubnih temah medpredmetnega povezovanja… (v 

odstotkih) 

 

4. Ali menite, da je poznavanje dogajanj, povezanih z osamosvajanjem Slovenije, 

za mlade v naši državi pomembno? (v odstotkih) 

 



5. Stališča anketiranih do različnih oblik vključevanja domovinske vzgoje v pouk 



6. Stališča anketirancev do vključevanja različnih elementov državljanske in 

domovinske vzgoje v pouk 


