
Priporočila za načrtno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-

izobraževalnih zavodih, vključenih v nacionalno mrežo za kulturno-

umetnostno vzgojo 

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Zavod RS za šolstvo od leta 
2014 gradimo nacionalno mrežo kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). V mrežo se vključujejo 
tudi drugi javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, kot sta Andragoški center RS in 
Center za poklicno izobraževanje RS. Gradnja in razvoj nacionalne mreže koordinatorjev v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih, razvoj 
regionalnih oziroma lokalnih KUV mrež povezujejo naštete deležnike na različnih ravneh. 
Razvoj in upravljanje mreže je del medresorskega nacionalnega projekta Kulturni bazar, ki 
je nacionalno stičišče kulturno-umetnostne vzgoje.  
 
Namen nacionalne mreže KUV v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) je spodbuditi VIZ k 

večji skrbi za razvoj kulturne zavesti in izražanja otrok, učencev, dijakov in strokovnih 

delavcev, posredno pa tudi staršev oziroma skrbnikov in družin. 

Vsi VIZ vključujejo različne kulturnovzgojne dejavnosti v svoj program dela in v okviru 
vzgojno-izobraževalnega procesa izvajajo različne kulturne dejavnosti skladno z učnimi načrti 
za osnovno šolo ter učnimi načrti in katalogi znanja za srednjo šolo oz. kurikulom za vrtce.  
 
KUV je v vzgoji in izobraževanju vpeta v vsa področja dejavnosti v vrtcu, v predmetnik in 
druge šolske dejavnosti (v okviru osnovno- in srednješolskega programa). Zaradi 
zagotavljanja enakih možnosti pa je pomembna skrb za dostopnost KUV tudi v času obšolskih 
(prostočasnih) dejavnosti.  
 

Cilj nacionalne mreže KUV je spodbuditi VIZ k sistematičnemu vključevanju KUV v letni 
delovni načrt VIZ.  
 

Za načrtno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ so pripravljena Priporočila za 

načrtno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje (KUV), ki jih je sprejel Nacionalni odbor za 

kulturno umetnostno vzgojo1. Priporočila za načrtno izvajanje KUV sledijo opredelitvi KUV 

ter zastavljenim ciljem v Nacionalnih smernicah za KUV v vzgoji in izobraževanju (2009)2, 

ciljem Nacionalnega programa za kulturo 2022–2029, pomembnim EU dokumentom, kot je 

npr. Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje3, ter drugim 

 
1 Seja Nacionalnega odbora za kulturno-umetnostno vzgojo dne 30. januarja 2023. 
2 Smernice so objavljene v priročniku Kulturno-umetnostna vzgoja (Priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in 

srednjih šol, Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 7 ) in dostopne tudi na https://kulturnibazar.si. 

Nacionalne smernice KUV sledijo Priporočilom Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko 

učenje (2008), ki v nabor osmih ključnih kompetenc vključujejo tudi kulturno zavest in izražanje.  
3 Posodobljeno Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2018), Uradni list Evropske unije, 4. 6. 

2018, opredeljuje kompetenco KULTURNA ZAVEST IN IZRAŽANJE: 

Kompetenca kulturne zavesti in izražanja vključuje razumevanje in spoštovanje načinov ustvarjalnega izražanja ter 

sporočanja zamisli in pomena v različnih kulturah ter z različnimi vrstami umetniških in drugih kulturnih oblik. Vključuje 

zavzetost za razumevanje, razvoj in izražanje lastnih zamisli ter občutka mesta ali vloge v družbi na različne načine in v 

različnih okoliščinah. 

Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco. 

https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/06/3_Kulturno-umetnostna-vzgoja_-priro%C4%8Dnik-s-primeri-dobre-prakse-iz-vrtcev-osnovnih-in-srednjih-%C5%A1ol.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/05/SD_2009_Nacionalne_smernice_za_kult_umet_vzgojo_SLO.pdf


nacionalnim dokumentom, ki se navezujejo na zagotavljanje dostopnosti kulture in kulturnih 

dobrin otrokom in mladim, odraslim ter družinam, kot npr. Nacionalni program za otroke, 

Nacionalni program za mladino ipd. 

 
Za načrtno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ priporočamo:  

- imenovanje koordinatorja ali tima koordinatorjev KUV4/tima strokovnih 
delavcev, ki se vključijo v nacionalno mrežo KUV,  

- pripravo projektov KUV na različnih področjih umetnosti in kulture za različne 
starostne skupine, 

- sodelovanje v nacionalnih projektih KUV (npr. Kulturni bazar, Rastem s knjigo, 
Teden kulturne dediščine, Nacionalni mesec skupnega branja, Teden 
umetnosti v vrtcih in šolah, Slovenski teden filma ... ), 

- seznanitev z raznovrstno ponudbo KUV, ki je dostopna na nacionalnem 
portalu Kulturni bazar (https://kulturnibazar.si/), ki vključuje e-Katalog 
ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje in aktualno KUV ponudbo, ter na 
sorodnih portalih KUV (Zlata paličica, Šola filma, Nacionalni mesec skupnega 
branja …) in v vsakoletni medresorski okrožnici za KUV (prejmejo jo vsi VIZ), 

- skrb za dodatna strokovna usposabljanja strokovnih delavcev VIZ na različnih 
področjih umetnosti in kulture, ki jih izvajajo profesionalne ustanove in 
posamezniki s področja vzgoje in izobraževanja ter kulture,  

- pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v vrtcih oziroma različnih predmetih v 
okviru obveznega programa OŠ oziroma SŠ vključevanje različnih kakovostnih 
kulturnih vsebin (oglede filmov, predstav, razstav, branje knjig, srečanje z 
umetniki …), 

- izvajanje različnih obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter interesnih 
dejavnosti (velja za OŠ) oz. izbirnih predmetov ter drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega dela (za SŠ) s področja umetnosti in kulture, 

- pri načrtovanju in izvajanju KUV dejavnosti poudariti ustvarjalni proces, 
odprtost za različne sodobne pristope pri ustvarjanju otrok in mladih ter 

 
Ta kompetenca zahteva poznavanje lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih in svetovnih kultur ter načinov izražanja, 

vključno z njihovimi jeziki, dediščino in tradicijami, in kulturnih proizvodov ter razumevanje morebitnega medsebojnega 

vpliva teh načinov izražanja in zamisli posameznika. Vključuje razumevanje različnih načinov sporočanja zamisli med 

ustvarjalcem, udeležencem in občinstvom v pisnih, tiskanih in digitalnih besedilih, gledališču, filmu, plesu, igrah, umetnosti in 

oblikovanju, glasbi, običajih in arhitekturi ter hibridnih oblikah. Zahteva razumevanje lastne razvijajoče se identitete in 

kulturne dediščine v svetu kulturne različnosti ter tega, kako lahko umetnost in druge kulturne oblike izražajo pogled na svet 

in ga oblikujejo. 

Spretnosti vključujejo sposobnost izražanja ter razlage figurativnih in abstraktnih zamisli, izkušenj in čustev z empatijo, in 

sicer v vrsti umetnosti in drugih kulturnih oblikah. Spretnosti vključujejo tudi sposobnost prepoznati in izkoristiti priložnosti 

za osebnostno, družbeno in poslovno vrednost skozi umetnost in druge kulturne oblike ter sposobnost sodelovanja v 

ustvarjalnem procesu, tako posamično kot skupaj. 

Pomembno je biti odprt za različnost kulturnega izražanja in to različnost spoštovati ter imeti etičen in odgovoren pristop k 

intelektualni in kulturni lastnini. Pozitiven odnos vključuje tudi zanimanje za svet, odprtost za nove možnosti in pripravljenost 

za sodelovanje v kulturnih izkušnjah. 
 
4 Za vključitev VIZ v nacionalno mrežo KUV priporočamo imenovanje vsaj 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. 



spodbujanje participacije mladih pri ponudbi in načrtovanju KUV dejavnosti v 
VIZ, 

- v okviru poklicnega svetovanja skrb za informiranje učencev/dijakov o 
možnostih poklicnega ukvarjanja s kulturnimi in umetniškimi dejavnostmi, 

- skrb za ponudbo obšolskih dejavnosti z različnih področij KUV, 
- povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi profesionalnimi 

kulturnimi ustanovami ter umetniki: projektno delo, obiski kulturnih ustanov, 
gostovanja kulturnih ustanov/umetnikov v VIZ,  

- spodbujanje sodelovanja šolskih skupin oziroma posameznih 
otrok/učencev/dijakov na festivalih, revijah, srečanjih, natečajih, ki prispevajo 
k ustvarjalnosti otrok in mladih ter jih pripravljajo ustanove iz vzgoje in 
izobraževanja ter kulture5, 

- skrb za informiranje otrok/učencev/dijakov, strokovnih delavcev, 
staršev/skrbnikov/družin o aktualnem dogajanju na področju KUV v VIZ ter na 
lokalni/regionalni ravni (npr. info točka v VIZ, šolsko glasilo, šolski radio, 
spletna stran in družbena omrežja VIZ …), 

- spodbujanje kulturne in umetniške dejavnosti vseh strokovnih delavcev v VIZ 
(organizirane obiske kulturnih ustanov in druge dejavnosti, kot npr. bralni klub 
…), 

- zagotavljanje podpore otrokom in mladim pri razvoju njihovih talentov na 
različnih področjih KUV, 

- spodbujanje povezovanja s kulturnimi ustanovami in lokalno skupnostjo z 
namenom zagotavljanja kakovostne ponudbe izvenšolskih KUV dejavnosti 
bodisi v okviru VIZ ali za posamezno VIZ v kulturni ustanovi (lokalni kulturni 
dom/kulturna ustanova), s čimer prispevamo tudi h kakovostnemu, 
ustvarjalnemu in zdravemu preživljanju prostega časa otrok in mladih, pa tudi 
strokovnih delavcev VIZ, 

- sodelovanje z lokalno skupnostjo in kulturnimi ustanovami: pobude za 
organizirane obiske predstav/razstav/abonmajev v profesionalnih kulturnih 
ustanovah v prostem času otrok in mladih (družin),  

- sooblikovanje kulturne ponudbe v lokalnem okolju (VIZ kot kulturno žarišče) 
in (so)organiziranje kulturnih dogodkov VIZ ali v lokalnem/regionalnem 
kulturnem domu. 
 

Navedena priporočila so pripravljena kot nabor različnih možnosti načrtnega izvajanja KUV v 
VIZ. Nekateri VIZ iz različnih razlogov ne morejo zagotoviti priporočenih dejavnosti (npr. 
ponudbe izbirnih predmetov …), ob podpori in povezovanju z nacionalnimi koordinatorji 
KUV6 na različnih področjih umetnosti ali koordinatorji KUV v kulturnih ustanovah in lokalnih 
skupnostih pa lahko skozi različne dejavnosti in projekte skrbijo za spoznavanje kulture in 
umetnosti ter razvoj ustvarjalnosti otrok/učencev/dijakov in strokovnih delavcev na različnih 
področjih KUV.   

 
5 Informacije najdete tudi na spletni strani www.kulturnibazar.si.  
6 Kontakti nacionalnih koordinatorjev po posameznih področjih KUV so dostopni na https://kulturnibazar.si/, kontakte 
koordinatorjev KUV v kulturnih ustanovah najdete v e-Katalogu ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje ali na naslovu: 
info@kulturnibazar.si. 

http://www.kulturnibazar.si/
https://kulturnibazar.si/ustvarjalci-kb/
https://kulturnibazar.si/katalog-ponudbe-kuv/
file:///C:/Users/JanM93/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/H000OAQP/info@kulturnibazar.si

