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Državljanska vzgoja

Poučevanje državljanske vzgoje določa zakon št. 92 z dne 20. avgusta 
2019, ki sta ga odobrila Poslanska zbornica in Senat in ga razglasil 
Predsednik Republike.



Povzetek zakonskega besedila 

Državljanska vzgoja prispeva k 
razvoju aktivnega in 
odgovornega državljanstva, 
spodbuja k polnemu in 
ozaveščenemu sodelovanju pri 
državljanskem, kulturnem in 
družbenem življenju skupnosti 
skladno z zakonom, pravicami 
in dolžnostmi.



Ustava, Evropska unija, okolje

Splošni cilj državljanske vzgoje je poznavanje Ustave Republike Italije in 
institucij Evropske unije, zato da bi dijakinje in dijaki sprejemali in 
pospeševali legalnost, aktivno in digitalno državljanstvo, trajnostni 
razvoj, pravico do zdravja in dobrega počutja ljudi.



Državljanska vzgoja in učni načrt

Državljanska vzgoja je 
sestavni del učnega načrta: 
šola načrtuje v svojem 
šolskem kurikulu 
medpredmetno poučevanje 
državljanske vzgoje, ki 
obsega letno 33 učnih ur; ne 
sme presegati predvidenega 
števila učnih ur celoletnega 
pouka. 



Kdo poučuje?

Na višjih srednjih šolah poučujejo 
državljansko vzgojo profesorji, 
usposobljeni za poučevanje 
pravnih in ekonomskih disciplin, 
ter vse učno osebje, ki ga 
predvideva kadrovski načrt.



Preverjanje poznavanja državljanske vzgoje 

Znanje, ki ga dijakinje in dijaki pridobijo pri medpredmetnem pouku 
državljanske vzgoje, profesorji sproti preverjajo in ocenjujejo skladno z 
zakonskimi predpisi. Koordinator/ka vsakega razreda nato predlaga oceno 
od ena do deset na osnovi vseh opravljenih preverjanj. 



Državljanska vzgoja in VIN

Ravnateljica ali ravnatelj preverja, 
kako poteka pouk državljanske 
vzgoje, ki naj bo v skladu s 
triletnim Vzgojno-izobraževalnim 
načrtom.



Državljanska vzgoja in šolska 
organizacija

Poučevanje državljanske vzgoje ne sme v 
nobeni obliki obremenjevati šole: ne sme 
presegati obsega učnih ur, ki jih predvideva 
šolska zakonodaja, ne sme vplivati na število 
učnega osebja. 

Prav tako zakon ne predvideva, da bi zadolženi 
profesorji prejemali plačilo, odškodnino, 
povračilo ali kakršenkoli drugačen honorar 
(razen v primeru, da se profesorji ne dogovorijo 
s šolo in prejmejo plačilo iz šolskega sklada).



Vsebine državljanske vzgoje

Zakon št. 92 z dne 20. avgusta 
2019 navaja 8 temeljnih vsebinskih 
sklopov državljanske vzgoje.



1. Ustava in institucije 
Republike Italije, Evropske 
unije in mednarodnih 
organizacij. Zgodovina 
zastave in himne.

 



Agenda obsega 17 ciljev, ki si 
prizadevajo odpraviti vse oblike 
revščine in neenakosti ter obvladovati 
podnebne spremembe. Od izbruha 
pandemije COVID-19 načrtuje 
koordiniran odziv za zajezitev širjenja 
virusa, saj preti nevarnost, da bo imela 
pandemija resne negativne posledice 
za večino ciljev trajnostnega razvoja.

2. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. 



3. Izobraževanje za 
digitalno državljanstvo, 
vzgoja za digitalne 
državljane.



4. Temelji prava s 
posebnim 
poudarkom  na 
pravico do dela.



5. Okoljska vzgoja, 
trajnostni razvoj, 
okoljska trajnost in 
varstvo narave. 



6. Vzgoja in 
izobraževanje ljudi 
o življenju v 
skladu z zakonom.



7. Vzgoja in 
izobraževanje na 
področju 
spoštovanja in 
varstva kulturne 
dediščine ter javnih 
dobrin.



8. Osnovna 
izobrazba na 
področju civilne 
zaščite.



V okvir medpredmetnega 
poučevanja državljanske 
vzgoje sodijo tudi: prometna 
vzgoja, zdravstvena vzgoja, 
vzgoja za dobro počutje, 
spodbujanje prostovoljstva 
in vzgoja za aktivno 
državljanstvo.

Vsebine državljanske vzgoje



Ustava Republike Slovenije

Na liceju Franceta Prešerna bomo dodatno spoznavali tudi temelje 
Ustave Republike Slovenije.



Kaj določa zakon o 
obravnavi 
posameznih vsebin?



Ustava in državljanstvo

Državljanska vzgoja temelji na 
spoznavanju in razumevanju 
Ustave Republike Italije. 

Zato je njen sestavni del 
poznavanje institucionalnega 
pluralizma tudi s 
preučevanjem zakonskih 
ureditev dežel s posebnim 
statutom.



I. Digitalno državljanstvo

Analiza, primerjanje in 
kritično  vrednotenje 
verodostojnosti in 
zanesljivosti podatkov, 
informacij ter digitalnih 
vsebin.



Interakcija in komuniciranje z 
uporabo digitalnih tehnologij 
in prepoznavanje 
najprimernejših digitalnih 
tehnologij za določeno rabo.

II. Digitalno državljanstvo



Participativno 
državljanstvo: spodbujati 
mora ozaveščeno, aktivno 
in vključujoče sodelovanje 
državljank in državljanov z 
rabo digitalne tehnologije.

III. Digitalno državljanstvo



Digitalni bonton.

IV. Digitalno državljanstvo



Upravljanje z digitalno 
identiteto, varovanje 
lastnih osebnih podatkov 
in zasebnosti; varovanje 
osebnih podatkov in 
zasebnosti drugih ljudi.

V. Digitalno državljanstvo



Poznavanje zakonodaje o 
zasebnosti pri uporabi 
digitalne tehnologije.

VI. Digitalno državljanstvo



Varovanje telesnega in 
psihološkega zdravja in dobrega 
počutja za preprečevanje nasilja 
nad ljudmi in spletnega 
najstniškega nasilja – 
cyberbulizma.

VII. Digitalno državljanstvo



Ostala zakonska 
določila

Zakon predvideva tudi 
izobraževanje in usposabljanje za 
poučevanje državljanske vzgoje. 
Prav tako spodbuja k tesnejšemu 
sodelovanju šole z družino in 
teritorijem. 

Nadalje predvideva, da bo vsako 
leto potekal državni natečaj za 
odvrednotenje najboljših praks oz. 
izkušenj.


