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Ugovor na  
 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-J) 
 

 

 
 
 

6. člen 
 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »tujega jezika« nadomesti z besedilom »dveh tujih jezikov«. 
 
V drugem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ne izvaja pa pouka obveznega drugega tujega 
jezika.«. 
 
Obrazložitev: 
 
Z dopolnitvijo tega člena se med obvezne predmete namesto enega uvede izvajanje dveh tujih jezikov. Za učence s posebnimi potrebami, 
ki so usmerjeni v prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, šola ne izvaja pouka obveznega drugega 
tujega jezika. 

 
 
Za razliko od nekaterih drugih členov, kjer Ministrstvo dejansko podaja vsaj okvirne informacije o razlogih, zaradi 
katerih se nek člen sedanjega zakona sploh spreminja, v tem členu ne gre za obrazložitev, ampak za odločitev 
Ministrstva brez argumentov. Da bi pristojno ministrstvo katerekoli vlade do sedaj spremembe zakonodaje na 
področju izobraževanja utemeljilo z študijami, analizami, primerjavami, …, tega strokovna javnost niti ne pričakuje 
več. 
Uvajanja še drugega obveznega tujega jezika se ministrstvu očitno sploh ne zdi potrebno utemeljiti. 
Uvajanju drugega obveznega tujega jezika od 7-9 razreda nasprotujemo. 
Globalni tuji jezik je namreč samo eden, to je angleščina. Kdorkoli želi na globalnem nivoju kaj doseči, mora znati 
angleško in to tudi večinoma zadošča glede znanja svetovnih jezikov. Angleško znajo tudi vplivni ljudje iz 
Kitajske, Indije, Nemčije, Italije, Španije…  
Potreba po znanju ostalih »svetovnih« jezikov (torej ne angleščine) je odvisna od lokacije nacije, ki dostikrat 
izhaja iz zaposlitvenih možnosti preko meje. Iz novele o spremembah in dopolnitvah zakona o OŠ lahko 
sklepamo, da vlada želi z drugim ali celo tretjim tujim jezikom (tretji preko neobveznih izbirnih vsebin) ponuditi 
drugim državam naše kadre, da bodo laže našli službo preko meje. Seveda na račun stroškov državnega 
proračuna za javno in zasebno šolstvo, v katerega plačujejo slovenski davkoplačevalci. Dolgoročno to pomeni 
pospeševanje sedanjega trenda, ko Slovenijo zapuščajo mednarodno zaposljivi kadri, od tistih s poklicno 
kvalifikacijo do tistih z doktorati znanosti. 
 
 
 
 
 

7. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

»17. člen 
(obvezni izbirni predmeti) 

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz obveznih izbirnih 
predmetov. 
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Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh 
iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi 
nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. 

Učenec izbere en obvezni izbirni predmet.«. 

 
 
Obrazložitev: 
 
Novela dosledneje poimenuje izbirne predmete za učence 7., 8. in 9. razreda kot obvezne izbirne predmete.  
 
Iz sklopa obveznih izbirnih predmetov se tuji jeziki prenesejo med obvezne predmete. Zaradi dodatne obveznosti učencev s poučevanjem 
drugega tujega jezika si učenci izberejo le en obvezni izbirni predmet. Nabor in vsebine ostalih obveznih izbirnih predmetov ostajajo 
nespremenjeni. 

 
Ukinitev enega od dveh izbirnih predmetov  v bistvu pomeni, da je predlog Ministrstva, da se en od sedaj dveh 
izbirnih predmetov spremeni v obveznega za (nek) tuji jezik. To pomeni po eno uro tedensko za 7., 8. in 9. razred 
drugega  tujega jezika. Slednji so do sedaj v okviru obveznih izbirnih predmetov imel po dve uri tedensko. Koliko 
bodo pridobili učenci z eno uro (recimo) nemščine v zadnjem triletju. Morda dovolj, da bodo za službo v Avstriji ali 
Nemčiji pridobili delovno vizo, ostalo se bodo glede jezika naučili tam. Poleg tega, učenci, ki so se želeli učiti še 
en tuji jezik, so se ga je lahko učil že sedaj. 
Zanimivo bi bilo tudi vedeti, zakaj novela ne spreminja nelogične zahteve, da mora šola v okviru družboslovno-
humanističnega sklopa ponuditi nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Zakaj sta ta dva izbirna 
predmeta izvzeta iz več kot 100 drugih izbirnih predmetov? Zakaj pa iz naravoslovno-tehničnega sklopa ni 
posebnih zahtev? 
Ukinjanje enega od dveh obveznih izbirnih predmetov še toliko bolj preseneča ob dejstvu, da je sedanji 
predmetnik preveč natrpan in da so učenci preobremenjeni. Drugi obvezni tuji jezik bo dodatno obremenil 
učence, še posebej tiste, ki jim na trem področju niso talentirani ali zanj preprosto niso motivirani.  
 
Pobudo za uvedbo predmeta Tehnika in tehnologija (TIT) v 9. razred pristojna ministrstva ignorirajo že odkar je bil 
ta predmet z uvedbo devetletke ukinjen v zaključnem razredu OŠ. Argumente za uvedbo predmeta TIT v 9. 
razred je med drugim navedla tudi Slovenska akademija za znanost in umetnost na posvetu 15. marca 2012 
(http://www.drti.si/pobude.html). Posvet je nastal na osnovi dokumenta  Ocena stanja tehniškega izobraževanja v 
Sloveniji in predlogi za izboljšave, ki je nastal kmalu po ustanovitvi Društva za razvoj tehniškega izobraževanja 
leta 2008.  V zadnjem desetletju se na formalnem nivoju glede vloge tehniškega izobraževanja ni izboljšalo. 
Predlagane spremembe bodo z zamenjavo enega izbirnega predmeta z obveznim tujim jezikom stanje tehnike še 
poslabšale, saj se bo posledično zmanjšal delež tehniških vsebin v okviru izbirnih predmetov. 
 
Če so katere obvezne vsebine v programu OŠ pomanjkljive, so to iz področja tehnike in računalništva, ki vodijo 
do digitalnih in tehnoloških kompetenc. Te bodo veliko bolj kot še en tuji jezik pripomogle h konkurenčnosti 
našega gospodarstva, precej manj pa k »izvozu« mladih šolanih kadrov. 
Če torej za 50 % zmanjšujemo izbiro obveznih izbirnih predmetov, predlagamo, da bi to uro namenili vsebina 
tehnike in računalništva v zadnjem triletju, v dogovoru s strokovnjaki s tehniškega področja, gospodarstvom in 
srednjim strokovnim šolam. 
 

 

Pobuda Društva za razvoj tehniškega izobraževanja 
 
Za soglasje k predlogu, da namesto drugega tujega jezika v zadnjem triletju uvedemo vsako leto po eno 
uro vsebin s področja računalništva in tehnike pozivamo: 

- gospodarska podjetja, 
- pristojne zbornice (obrtna, gospodarska,…), 
- Center za poklicno izobraževanje in Zavod za šolstvo 

http://www.drti.si/pobude.html
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- izobraževalne inštitucije od OŠ do visokega šolstva, 
- nevladne organizacije (društva, inštitute, zavode), 
- občine in druge lokalne skupnosti, 
- politične organizacije, 
- novinarje, 
- posameznike, 
- druge zainteresirane. 

 
Aktualne informacije v zvezi s pobudo boste našli na www.drti.si, kontakt je drti08@gmail.com. 
Društvo (DRTI) želi namreč do 30. 6. 2017. oddati »komentar« na spletni strani 
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8301 
Za dokument želimo pridobiti čimveč pristopnih izjav in še pred tem datumom sklicati novinarsko konferenco. 
Če ste se pripravljeni pridružiti okvirnim izhodiščem navedenih v tem dokumenti, prosim pišite na 
drti08@gmail.com. Na isti naslov sporočite, če boste o pobudi obvestili kogarkoli od zgoraj naštetih inštitucij oz. 
(vplivnih) posameznikov) 
 
Lep pozdrav 
Prof. dr. Slavko Kocijančič 
Predsednik Društva za razvoj tehniškega izobraževanja 
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