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Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu  

Skladno s Priporočili za načrtno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
vključenih v nacionalno mrežo za kulturno-umetnostno vzgojo1, dodajamo opredelitev vloge in aktivnosti 
koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu ter napotke o vključitvi v 
nacionalno mrežo za KUV. 
 

Namen imenovanja koordinatorja KUV v VIZ in registracija  

Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) je »ambasador« kulture, umetnosti in ustvarjalnosti. 

Je kontaktna oseba za področje KUV v vzgojno-izobraževalnem zavodu (VIZ), ki jo imenuje vodstvo. 

Organizacija KUV dejavnosti v VIZ je v praksi zelo različna in pogosto odvisna od velikosti VIZ, zato lahko 

vodstvo VIZ skladno z njegovo organizacijsko strukturo izjemoma imenuje več koordinatorjev KUV 

(razredna/predmetna stopnja, večja podružnična šola …), ki se registrirajo v nacionalno mrežo KUV. 

Večina VIZ ima že oblikovane delovne skupine ali time, ki skrbijo za načrtovanje KUV dejavnosti v VIZ. 
Nekateri VIZ te aktivnosti vodijo preko strokovnih aktivov. Za vključitev VIZ v nacionalno mrežo KUV 
priporočamo imenovanje enega koordinatorja KUV v posameznem VIZ, ki se registrira v nacionalno mrežo 
KUV ter vzpostavitev tima KUV, v katerega se vključujejo strokovni delavci vrtcev in različnih 
področij/predmetov – od učiteljev razrednega pouka, umetnostnih predmetov, zgodovine in slovenščine, 
do učiteljev različnih izbirnih predmetov, šolskih knjižničarjev, svetovalnih delavcev, do mentorjev 
interesnih dejavnosti.  

Vloga koordinatorja KUV v VIZ 

Za izvajanje in uresničevanje navedenih aktivnosti koordinatorja KUV v VIZ so pomembni sodelovanje 
strokovnih delavcev v VIZ, timsko delo in podpora vodstva VIZ.  

1. V sodelovanju z vodstvom VIZ po potrebi vzpostavi tim KUV, s katerim sodeluje pri načrtovanju 
KUV dejavnosti v VIZ.  

2. Usklajuje in sodeluje pri načrtovanju različnih kulturnih dejavnosti v VIZ, v okviru kurikula za 
vrtce, v okviru obveznega (predmetnik, obvezni izbirni predmeti, dnevi dejavnosti) in 
razširjenega programa osnovne šole (neobvezni izbirni predmeti, interesne dejavnosti …), v 
srednješolskih programih splošnega izobraževanja (predmetnik in druge oblike vzgojno-
izobraževalnega dela), poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega 
izobraževanja (predmetnik, odprti kurikulum in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela). 
Skrbi za evalvacijo kulturnih dejavnosti. 

3. Spodbuja možnosti medpodročnih in medpredmetnih povezav. 

4. Koordinator KUV s sodelavci (tim KUV) skrbi, da je načrten razvoj KUV (lahko tudi večleten) 
vključen v vizijo VIZ.  

 
1 Priporočila, ki jih je sprejel Nacionalni odbor za kulturno-umetnostno vzgojo, so dostopna na www.kulturnibazar.si.  
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5. Koordinator KUV s sodelavci (tim KUV) in drugimi učitelji na šoli oblikuje enoletni akcijski načrt 
za področje KUV v VIZ, ki naj bo vključen v letni delovni načrt oziroma vzgojni načrt VIZ. 
Pripravljeni enoletni akcijski načrt za KUV sledi priporočilom načrtovanja KUV v VIZ in je odprt 
za umeščanje aktualne KUV ponudbe. 

6.  V okviru poklicnega svetovanja skrbi za predstavitev poklicev, povezanih s kulturnimi in 
umetniškimi dejavnostmi. 

7. Spremlja raznovrstno ponudbo kulturno-umetnostnih dejavnosti na nacionalnem portalu 
KUV Kulturni bazar ter se pri pridobivanju informacij posvetuje in povezuje s koordinatorji 
KUV v kulturnih ustanovah v lokalni skupnosti in širše. Informacije o kontaktih registriranih 
koordinatorjev prejme na portalu Kulturni bazar in na e-naslovu: info@kulturnibazar.si. 

8. Pri pripravi KUV dejavnosti v VIZ se posvetuje in povezuje z drugimi koordinatorji KUV v okviru 
nacionalne mreže koordinatorjev za KUV (s koordinatorji KUV v drugih VIZ, v kulturnih 
ustanovah in lokalnih skupnostih). 

9. O redni in aktualni KUV ponudbi ter različnih KUV dejavnostih redno obvešča otroke in mlade 
oz. sodelavce ter po potrebi tudi starše oziroma skrbnike.  

10. Skrbi za obveščanje sodelavcev o možnostih nadaljnjega strokovnega usposabljanja na 
različnih področjih KUV. 

11. Skupaj s timom KUV spodbuja kulturno-umetniško udejstvovanje strokovnih delavcev v VIZ 
(npr. skupni abonma, bralni klub …).  

12. V VIZ skupaj s sodelavci spodbuja otroke in mlade k spoznavanju različnih področij umetnosti 
in kulture ter k vključevanju v različne kulturne dejavnosti.  

13. Načrtno spodbuja sodelovanje VIZ s profesionalnimi kulturnimi ustanovami in umetniki. 

14. Se redno dodatno strokovno usposablja na področju KUV.  

15. Zbira gradiva in dokumentacijo o KUV dejavnostih v VIZ z namenom evalvacije delovanja VIZ 
na področju KUV. 

16. Skrbi za prepoznavnost VIZ kot kulturnega žarišča v lokalnem okolju, o kulturnem delovanju 
VIZ pripravi vesti za VIZ, lokalno in zainteresirano širšo javnost (vesti se lahko objavi v posebni 
tiskani ali digitalni publikaciji, na spletni strani VIZ, na družbenih omrežjih VIZ). 

17. Prizadeva si za kakovostno ponudbo izvenšolskih KUV dejavnosti, ki potekajo bodisi v okviru 
VIZ ali za posamezno VIZ v kulturni ustanovi (lokalni kulturni dom/kulturna ustanova).  
 

18. V sodelovanju z lokalno skupnostjo in kulturnimi ustanovami daje pobude za organizirane 
obiske predstav/razstav/abonmajev v profesionalnih kulturnih ustanovah v prostem času 
otrok in mladih (družin). 


