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S kompleksnimi dru!benimi, politi"nimi in kulturnimi 
spremembami religija od razsvetljenskega preloma dal-
je postopoma izgublja neko" monopolni vpliv na vsa 
podro"ja dru!benega !ivljenja, eno osrednjih vlog pa 
korakoma pridobi javna #ola. Ta skozi "as, #e posebej 
o"itno pa od sredine 20. stoletja dalje postaja v zahod-
nem svetu vse bolj sekularizirana, kar pa #e ne pomeni, 
da religija v njej ve" nima prostora. V evropskih dr!a-
vah najdemo raznovrstne ureditve prese"i#" med religi-
jo in javno #olo – ponekod #e zmeraj kot samoumeven 
izvajajo verouk ve"inske religije in v u"ilnicah visijo 
kri!i, na drugi strani pestrega kontinuuma pa ima-
mo lai"ne ureditve, ki dosledno vztrajajo na svetov-
nonazorski nevtralnosti javne #ole ter zato v njenih 
prostorih ne dopu#"ajo simbolne prisotnosti religije, o 
njej pa pou"ujejo na objektiven, kriti"en, znanstveno 
utemeljen na"in. 
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Nekaj predstavljenih elementov dela, ki primerjalno naslavlja pro-
blematike pou"evanja religije v sodobnih dru!bah, ka!e na aktualnost 
knjige tako v analiti"nem, znanstvenem delu kot tudi v smislu uvidov, 
ki jih delo prina#a tistim, ki si vpra#anja zastavljajo kot u"iteljice, 
u"itelji v #olah v Sloveniji, ter onim, ki bodo danes in v prihodnje 
upravljali s #olstvom v na#i dr!avi. Oba momenta me utrjujeta v 
prepri"anju, da je pri"ujo"a monografija pomembna ne le za #tudijske 
namene ("eprav tudi za te), ampak tudi za premi#ljeno razumevanje in 
dograjevanje pou"evanja o religiji in religijah v #olah v Sloveniji.

SLAVKO GABER

Monografija predstavlja izjemno koristen, za slovensko okolje pa !e 
kar nujen prispevek k preu"evanju razmerja med religijo in javno #olo. 
Z znanstvenega vidika gre za zelo premi#ljeno in utemeljeno pri-
merjalno analizo evropskih modelov pozicioniranja religije v javni #oli, 
ki ponuja izjemno zanimive ugotovitve tudi na mednarodni ravni. 
Z vidika Slovenije pa monografija predstavlja trdno izhodi#"e za krei-
ranje izobra!evalnih politik in s tem nedvomno zapolnjuje pomembno 
vrzel na tem podro"ju. Kot taka predstavlja dragoceno raziskovalno in 
#tudijsko gradivo za o!je strokovno in tudi #ir#e ob"instvo. 
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 ‡

Sodobna prese$i#$a med religijo in #olo niso samoumevna, zaznamujejo jih raz-
noliki, v$asih tudi diametralno nasprotni pogledi in razumevanja, interesi in pri-
zadevanja. V Sloveniji smo to podro$je formalno uredili kmalu po nastanku 
samostojne dr!ave, a to se ni zgodilo samoumevno, v minulih treh desetletjih smo 
bili pri$a tudi ob$asnim nasprotjem in sporom. Ministrstvo, pristojno za #olstvo, 
je soavtorja te knjige dvakrat povabilo k delu v ekspertni komisiji, ki naj bi pri-
pravila strokovna izhodi#$a za re#evanje konkretnih dilem, ki se v vsakdanji praksi 
pojavljajo ob sre$evanjih teh dveh velikih sistemov, religije in #ole. Pripravljeni 
gradivi sta oble!ali v uradni#kih predalih, #ole pa se #e naprej obra$ajo na ministr-
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stvo z vpra#anji, kako ravnati ob posameznih probemati$nih primerih. Potem pa 
je leta 2018 Ministrstvo za #olstvo, znanost in #port v sodelovanju z Javno agen-
cijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije razpisalo ciljni raziskovalni 
projekt, v okviru katerega bi pripravili »strokovno utemeljena izhodi#$a za u$in-
kovito soo$anje javnega #olskega sistema z rasto$imi izzivi religijsko in svetovno-
nazorsko pluralne dru!be«. Dr!ava je tako naro$ila strokovno analizo, ki naj bo 
izvedena tako na A) konceptualno-teoretski ravni kot B) prakti$ni ravni, kjer bi 
primerjalno analizirali pravno-formalno in kulturno primerljiva okolja. Za glavne 
cilje te analize je ministrstvo postavilo oblikovanje utemeljenih predlogov na$el 
in pravil glede: 1. no#nje religijskih simbolov, pokrival, oblek ipd. v javni #oli 
(tako za u$itelje in druge #olske delavce kot za u$ence), 2. potencialnih svetovno-
nazorskih zadr!kov u$encev in/ali star#ev do dolo$enih delov javnega #olskega 
programa (npr. #port, zdravstvena vzgoja, spolna vzgoja, biologija ipd.), 3. pri$a-
kovanj in zahtev po zagotavljanju z religijskimi in/ali svetovnonazorskimi zapo-
vedmi usklajene #olske prehrane (npr. brez svinjine, halal, ko#er, vegetarijanstvo 
in veganstvo ipd.), 4. pri$akovanj in zahtev po zagotavljanju mo!nosti obele!e-
vanja praznikov, ki se tradicionalno praznujejo v nekatoli#kih in neprotestantskih 
tradicijah, 5. pri$akovanj in zahtev po prilagajanju izvajanja pomembnih #olskih 
dejavnosti (npr. izvajanja NPZ-jev, mature ipd.) tem praznikom, 6. prisotnosti 
religijskih simbolov v javni #oli, vklju$no z vpra#anjem ogla#evanja religijskih 
dejavnosti (npr. plakati, letaki, tudi manj o$itne oblike promocije) v prostorih 
javne #ole, 7. cerkvenih blagoslovitev javnih #olskih prostorov, poleg tega pa #e 8. 
oblikovanje izhodi#$ in temeljnih smernic za izobra!evanje ravnateljev in u$itel-
jev ter svetovalnih delavcev o religijah in kompetencah za !ivljenje in delovanje 
v multikonfesionalni in multikulturni dru!bi ter 9. kriti$no analiziranje vsebine 
predmeta verstva in etika ter pripravo predlogov posodobitev pouka o religijah v 
slovenskih javnih #olah.

V knjigi predstavljamo rezultate projekta z naslovom Izzivi religijsko pluralne 
dru!be za javno #olo, ki sva ga med marcem 2018 in aprilom 2020 izvedla podpi-
sana avtorja. V njegovem okviru smo najprej preu$ili konceptualno-teoretska 
izhodi#$a glede kompleksnih vpra#anj odnosov med religijo in javno #olo, pri 
$emer smo posebno pozornost namenili rasto$i pluralizaciji evropskih dru!b. Ob 
konceptualni aplikaciji temeljnih pojmov na izbrani raziskovalni problem smo 
preu$ili razvoj in dileme konceptov lai$nosti in nevtralnosti #ole. Sistemati$no 
smo zbrali in preu$ili dolo$ila klju$nih mednarodnih dokumentov (konvencij, 
deklaracij ipd.), ki so relevantna za raziskovalni problem.

Po preliminarni konceptualizaciji problematike smo analizirali kompleksne vplive 
rasto$e pluralizacije na vpra#anja religijskih vsebin v kurikulumu javne #ole. 

Izvedli smo #tudije primerov dejanskih razmer v izbranih dr!avah, potem pa pri-
merjalno (glede na konceptualno-teoretska izhodi#$a in mednarodna priporo$ila) 
kriti$no analizirali razli$ne v praksi delujo$e modele religijskega pouka oz. pouka 
o religijah v javnih #olah – oboje je vklju$evalo tudi analize zakonodaje (nacio-
nalne in mednarodne) ter relevantne sodne prakse. Po opravljenih mednarodnih 
primerjalnih analizah smo kontekstualno in kriti$no evalvirali obvezni izbirni 
predmet v zadnji triadi slovenskih osnovnih #ol verstva in etika – analiti$na refle-
ksija formalnih parametrov in realnega obstoje$ega stanja ter anticipacija razlo-
gov zanj bi morala biti solidna osnova za na$rtovanje potrebnih rekonceptualiza-
cij predmeta in drugih nujnih ukrepov za prakti$no revitalizacijo pouka o religijah 
v slovenskih javnih #olah.

V drugem delu smo preu$ili kompleksno problematiko religijskih simbolov v 
prostorih sodobne javne #ole, ki se z rasto$o pluralizacijo o$itno #e dodatno 
zaostruje. Izvedli smo #tudije primerov izbranih evropskih dr!av in v nasled-
njem koraku primerjalno analizirali konkretne prakti$ne razmere v posameznih 
dr!avah, oboje v skladu z v prvem delu opredeljenimi temeljnimi konceptualni-
mi izhodi#$i, zakonodajo (nacionalno in mednarodno) ter relevantno sodno 
prakso. 

Po sistemati$ni analizi obstoje$e literature o pou$evanju z religijo povezanih 
tematik in o simbolni prisotnosti religije v #olskih prostorih smo zbrali in preu$i-
li dostopne opise izbranih nacionalnih modelov, potem pa tako pridobljene infor-
macije o nacionalnih ureditvah dopolnili in osve!ili #e z intervjuji z lokalnimi 
eksperti, da bi pri#li do kar se da verodostojne in aktualne slike. Pri analizi avstrij-
ske ureditve je tako sodeloval Michael Kramer z Univerze v Gradcu, pri analizi 
belgijske Leni Franken z Univerza v Antwerpnu, $e#ke David Václavík z 
Masarykove univerze v Brnu, danske Karna Kjeldsen z Univerzitetnega kolid!a 
Absalon, francoske Renaud Rochette z Evropskega in#tituta za #tudije religije na 
Sorbonni, hrva#ke Ankica Marinovi% z In#tituta za dru!bena raziskovanja v 
Zagrebu, italijanske Maria Chiara Giorda z Univerze Rim III, nem#ke Wanda 
Alberts z Leibnizove univerze v Hannovru, norve#ke Bengt-Ove Andreassen z 
Norve#ke arkti$ne univerze Tromsø in neodvisni raziskovalec Christian Moe, 
poljske Marcin K. Zwierżdżyiski z Jezuitske univerze Ignatianum v Krakovu, 
#vedske Jenny Berglund z Univerze v Stockholmu in pri analizi ureditve v 
Zdru!enem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske Denise Cush z Univerze v 
Bath Spa. Tako zbrane informacije smo primerjalno analizirali s pomo$jo posebej 
za to izdelanih tipologij: prvo smo razvili za podro$je pouka religije, drugo pa za 
podro$je simbolne prisotnosti religije v javni #oli. Vanju smo na koncu sistemati$-
no in kriti$no umestili tudi slovenske razmere.
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Svoje raziskovalne poudarke, hipoteze in vmesne ugotovitve smo !e med samim 
raziskovanjem predstavljali in preverjali na mednarodnih strokovnih sre$anjih. V 
maju 2018 smo na skupni konferenci Mednarodnega zdru!enja za preu$evanje 
religije v Srednji in Vzhodni Evropi (ISORECEA) in Mednarodnega zdru!enja za 
zgodovino religij (IAHR) v Szegedu z namenom zbiranja mednarodnih strokov-
nih odzivov na zasnovo na#e raziskave pripravili in izvedli poseben tematski panel 
na temo religije in javne #ole. V juniju 2018 smo na#e za$etno raziskovalno delo 
predstavili na konferenci Evropskega zdru!enja za preu$evanje religij (EASR) v 
Bernu ("rni$ in Poga$nik 2018). Za #e bolj poglobljeno konzultacijo z mednaro-
dnimi eksperti smo novembra 2018 v sodelovanju s specializirano delovno skupi-
no EASR (Working Group on Religion in Public Education) pripravili in na Fakulteti za 
dru!bene vede Univerze v Ljubljani izvedli mednarodno delavnico z naslovom 
Religija in javna #ola v sodobni Evropi, na kateri so poleg avtorjev te knjige sode-
lovali #e Bengt-Ove Andreassen (The Arctic University of Norway, Tromsø, 
Norve#ka), Karna Kjeldsen (University College Absalon, Roskilde, Danska) in 
Christian Moe (neodvisni raziskovalec, Slovenija). Svoja raziskovalna opa!anja, 
analize in vmesne ugotovitve smo predstavili tudi na konferenci EASR v 
estonskem Tartuju junija 2019 z referatom o religijskih simbolih in religijsko 
motiviranih vedênjih v javnih #olah kot o skriti plati preu$evanja religijskega 
pouka ("rni$ in Poga$nik, 2019b). 

Mednarodne strokovne odzive in komunikacije smo sistemati$no zdru!ili in v 
angle#$ini predstavili v posebni tematski #tevilki "asopisa Centra za #tudije 
edukacijskih politik z naslovom Religija, izobra!evanje in izzivi sodobnih dru!b,1 
v kateri so svoje izvirne znanstvene $lanke objavili tudi nekateri najbolj vidni 
evropski strokovnjaki za podro$je religije in javne #ole (npr. Wanda Alberts in 
Tim Jensen), podpisana pa sva predstavila del raziskave o simbolni prisotnosti 
religije v javni #oli ("rni$ in Poga$nik, 2019a). Del rezultatov na#e primerjalne 
analize o pouku religije pa smo predstavili v doslej edini objavi v sloven#$ini v 
"rni$ in Poga$nik, 2020. V pri$ujo$i knjigi kon$no na enem mestu slovenskemu 
prostoru predstavljamo zaokro!eno in celovito analizo obeh analiziranih tematik.

Na koncu pred za$etkom vsebinskega dela dodajamo #e jezikovno in terminolo-
#ko opombo. 1. Ko v knjigi govorimo o u$encih, u$iteljih, vernikih itd., s tem 
seveda ozna$ujemo tudi u$enke, u$iteljice, vernice itd. – dru!bene problemati$-
nosti jezikovno dolo$ene hegemonske mo#ke rabe !al ne moremo konsistentno 
korigirati z doslednim dodajanjem !enske slovni$ne oblike, saj bi to preve$ vpli-

1 CEPS Journal, letnik 9, #tevilka 4: Religion, Education and the Challenges of Contemporary 
Societies.

valo na berljivost besedila. 2. Religija je kompleksen in v sodobnih razmerah niti 
pribli!no samoumeven pojav, o njegovi definiciji #e zdale$ ne obstaja strokovni in 
#e manj splo#ni konsenz (glej "rni$, 2001). V na#i obravnavi pouka religije, reli-
gijskih vsebin in simbolov v javnih #olah na splo#no razlikujemo med religijo (v 
ednini) kot kompleksnim pojavom in religijskimi tradicijami (v mno!ini) kot 
specifi$nimi in kulturno-zgodovinsko dolo$enimi manifestacijami tega dru!bene-
ga pojava.

Avtorja se zahvaljujeva prej navedenim kolegicam in kolegom iz preu$evanih 
dr!av za njihove ekspertize in odgovore na najina #tevilna vpra#anja. Za podatke 
o izvajanju predmeta verstva in etika ter druge informacije o prakti$nem soo$anju 
slovenske #ole z religijskim podro$jem in nasploh za dobro sodelovanje se zahva-
ljujeva uradnikoma Ministrstva za #olstvo, znanost in #port Ale#u Ojster#ku in 
Miji Javornik, za kakovostno predhodno sodelovanje pa dr. Andreji Barle z istega 
ministrstva. Za hitro in naklonjeno spisani strokovni recenziji se zahvaljujeva 
cenjenima kolegoma dr. Slavku Gabru in dr. Miranu Lavri$u, za temeljit, a hkrati 
»ne!en« jezikovni pregled Barbari Korun, za ohranjanje visokih oblikovnih meril 
pa Ireni Woelle. Za slikovno gradivo se zahvaljujeva Borutu Krajncu, Robertu 
Botteriju in Mladini, Mateji Jordovi$ Poto$nik, Eli in Nevzetu Pori%u, Tatjani 
Splichal ter Mateji Ribari$ in Slovenskemu #olskemu muzeju.

Knjigo pospremljava na njeno pot z veselim pri$akovanjem, da bodo na#e analize, 
dognanja in strokovna priporo$ila kon$no u#la iz ministrskih predalov in postala 
dostopna bralcem, tj. u$iteljem, ravnateljem, raznorodnim upravljalcem in urad-
nikom, #tudentom, star#em ter drugim bralcem, ki k sti$i#$em in prese$i#$em 
#olskega in religijskega polja pristopajo z zelo raznolikih vidikov in praks. 
Predajava jim jo s poni!nim upanjem, da bo v njej predstavljeno gradivo vsaj malo 
pripomoglo k bolj produktivnemu sre$evanju teh polj.

ALE! "RNI" IN ANJA POGA"NIK  

V Ljubljani, Lukoranu in Edinburghu, avgusta 2021
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Religija v poznomodernih dru!bah ostaja relevantna tema, saj tudi v zahodnem 
svetu kljub vidnim procesom sekularizacije #e zmeraj pomembno vpliva na !ivlje-
nja ve$ine ljudi in raznovrstne dru!bene pojave ter procese. Neredko je povezana 
s #tevilnimi nelahkimi in ve$plastnimi dilemami ter iz njih izhajajo$imi spori. Eno 
od podro$ij, na katera ima religija tradicionalno raznovrstne vplive, ki pa so se z 
modernizacijo korenito spremenili, je #ola. S kompleksnimi dru!benimi, politi$-
nimi in kulturnimi spremembami religija od razsvetljenskega preloma dalje posto-
poma izgublja neko$ monopolni vpliv na vsa podro$ja dru!benega !ivljenja, v 
njem pa eno osrednjih vlog korakoma pridobi javna #ola. Ta skozi $as, #e posebej 
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o$itno pa od sredine 20. stoletja dalje postaja v zahodnem svetu vse bolj sekula-
rizirana, kar pa #e ne pomeni, da religija v njej ve$ nima prostora. V evropskih 
dr!avah najdemo zelo raznovrstne ureditve prese$i#$ med religijo in javno #olo 
– ponekod #e zmeraj kot samoumeven izvajajo konfesionalen pouk ve$inske reli-
gije (verouk) in v u$ilnicah visijo kri!i in razpela, na drugi strani pestrega konti-
nuuma pa imamo lai$ne ureditve, ki striktno vztrajajo na svetovnonazorski nev-
tralnosti javne #ole ter zato v njenih prostorih ne dopu#$ajo simbolne prisotnosti 
religije, o njej pa pou$ujejo na objektiven, kriti$en, znanstveno utemeljen na$in. 

Prvi modeli primarno izhajajo iz pomena dominantne religijske tradicije za nacio-
nalno kulturo, drugi pa se intenzivneje prilagajajo sodobnim dru!benim in kultur-
nim spremembam, ki med drugim prina#ajo tudi vse ve$jo pluralizacijo. V razme-
rah sodobne globalizacije, ki jih periodi$no zaostrujejo razli$ne politi$ne, eko-
nomske in ekolo#ke krize, so zahodne dru!be vse bolj izpostavljene pritoku 
heterogenih skupin priseljencev, katerih kultura in religija se pogosto opazno 
razlikujeta od ve$inskega doma$ega prebivalstva. Tako so se tudi #e do nedavnega 
kulturno razmeroma homogene dru!be, kot je slovenska, vse bolj prisiljene soo$a-
ti z raznoterimi izzivi, ki jih pred njih postavlja rasto$a pluralizacija. Da so ti 
izzivi pogosto skrajno resni, pri$ajo neredki konflikti, ki izhajajo iz soo$anja 
ve$inskega prebivalstva in celotnega dru!benega in dr!avnega sistema s kulturno 
druga$nimi manj#inami pri#lekov. Med opaznimi elementi njihove druga$nosti je 
pogosto religija najbolj izstopajo$a, in #e posebej, kadar gre za islam, tudi najpo-
gosteje predmet resnih nerazumevanj, predsodkov in konfliktov. V razmerah 
sodobne kulture strahu pred islamom, ki pre!ema celoten zahodni svet, se odpi-
rajo vpra#anja temeljnih zahodnih vrednot, v jedro katerih sodijo na$ela pluralno-
sti, enakopravnosti, strpnosti, solidarnosti, osebnih svobo#$in, $lovekovih pravic 
ipd. Tudi v Sloveniji so pred nelahke izzive postavljena celo nekatera ustavna 
na$ela, med njimi na$elo svobode vesti, religijske svobode, enakopravnosti reli-
gijskih skupnosti in lo$itve dr!ave in religije. 

Vsi ti izzivi in problemi se v konkretnih in specifi$nih oblikah ka!ejo tudi v polju 
javne #ole. V razmerah rasto$e pluralizacije se zaostrujejo nekatera stara vpra#a-
nja, odpirajo pa se tudi nove dileme. Spreminjajo$e se razmere sicer br!kone ne 
majejo razsvetljenskih temeljev moderne javne #ole – njena zavezanost lai$nosti 
in nevtralnosti (ob nujni so$asni mo!nosti obstoja zasebnih svetovnonazorsko in 
religijsko opredeljenih #ol) ostaja garant za uspe#no izpolnjevanje poslanstva 
javne #ole tudi v 21. stoletju. Nedvomno pa nekatera dru!bena dogajanja in kon-
flikti zadnjih let odpirajo (in ponavljajo ter zaostrujejo) #tevilna te!ka vpra#anja o 
prakti$nih aplikacijah temeljnih demokrati$nih (v osnovi razsvetljenskih) na$el v 
konkretnih dru!benih razmerah posameznih dr!av in dru!b. 

Sodobna javna #ola je prisiljena iskati ravnote!je med verodostojnim prena#anjem 
informacij o nacionalni kulturi (in tudi njenih vrednot) ter spo#tovanjem in upo#te-
vanjem drugih kultur, ki neizogibno vplivajo na okolje, v katerem deluje. Javna #ola 
mora celovito pripravljati otroke na !ivljenje v sodobnem, neizogibno ve$kulturnem 
in ve$religijskem svetu, zato njeno poslanstvo nujno vklju$uje tudi skrb za vero-
dostojno informiranje u$encev o religiji – najprej o tradicionalni religiji okolja, 
hkrati pa nedvomno tudi o razli$nih religijskih tradicijah, ki to okolje !e dolgo 
pomembno sooblikujejo. Z drugimi besedami – sodobna javna #ola mora skrbeti tudi 
za religijsko pismenost. Koncept religijske pismenosti (glej Moore, 2007; Dinham 
in Francis, 2015) zajema osnovna znanja o religiji in njenih izraznih oblikah, ki 
vklju$ujejo tudi sposobnost prepoznavanja in kriti$nega vrednotenja prese$i#$ reli-
gije z razli$nimi dru!benimi, politi$nimi in kulturnimi razse!nostmi. Predpostavlja 
kriti$en #tudij in nekonfesionalno pou$evanje religij kot notranje raznolikih, spremi-
njajo$ih se pojavov, ki so zmeraj utele#eni v konkretni kulturi okolja.2

Tako opredeljeno poslanstvo pa lahko javna #ola uresni$uje le, $e ustvari nevtral-
no okolje, v katerem noben (religiozen ali nereligiozen) svetovni nazor nima 
prevlade. Tak#no okolje zagotavlja princip lai$nosti. Tega v na#em okolju, ki je 
zaznamovano tudi z izku#njo zapostavljanja religije in dr!avno favoriziranega 
ateizma v drugi polovici 20. stoletja, pogosto razumemo napa$no. Sodobni kon-
cept lai$nosti religije ne zavra$a niti ni do nje sovra!en, ampak vzpostavlja neod-
visnost dru!benih podsistemov (med njimi #ole) od neposrednih religijskih vpli-
vov ter s tem zagotavlja njihovo nevtralnost. Lai$nost v sodobnem kontekstu 
pomeni, da »se osebno prepri$anje enih – pa naj bo religiozne ali kake druge 
narave – ne more in ne sme vsiljevati drugim« (Kodelja, 2011: 27). Tak#na lai$-
nost temelji na rasvetljenskih kategorijah svobode in enakosti ljudi, pri $emer 
»svoboda ... pomeni predvsem svobodo vesti, ki izklju$uje vsakr#no prisilo, pa naj 
bo ta religiozne ali ideolo#ke narave, enakost pravic pa pomeni enak status oseb-
nih verovanj in prepri$anj, kar izklju$uje privilegiran polo!aj katere koli veroiz-
povedi ali ateizma. Iz tega sledi, da so v lai$ni dr!avi vsi ljudje – verniki in ateisti, 
agnostiki in mistiki, monoteisti in politeisti – kot dr!avljani enaki« (prav tam). 
Pogoj za to »pa je njena nevtralnost v odnosu do religij in svetovnih nazorov. 
Kajti le taka konfesionalna nevtralnost dr!ave je hkrati jamstvo nepristranskosti 
dr!ave in pogoj, da se vsakdo, ne glede na svoje versko ali filozofsko prepri$anje, 
lahko v njej prepozna. Prepozna pa se lahko prav zato, ker je dr!ava razumljena 
kot res publica, torej kot stvar, ki je vsem skupna, medtem ko so v njej religiozna ali 
filozofska prepri$anja dr!avljanov in drugih posameznikov obravnavana kot nji-
hova zasebna stvar« (prav tam).

2 Glej tudi Religious Literacy Project, dostopno prek https://rlp.hds.harvard.edu/.
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V na#i raziskavi, ki jo predstavljamo v tej knjigi, smo preverjali, kako se razli$ni 
nacionalni #olski sistemi soo$ajo z uvodoma predstavljenimi dilemami – z ana-
lizo obstoje$e literature o posameznih ureditvah in z intervjuji z nacionalnimi 
podro$nimi strokovnjaki smo izdelali #tudije primerov izbranih evropskih 
modelov in jih kriti$no soo$ili z analizo slovenskih razmer. Raziskovalno pro-
blematiko smo analiti$no zaokro!ili v dva tematska sklopa, prvi se nana#a na 
pou$evanje o religiji in drugi na njeno simbolno prisotnost v javni #oli. Ti dve 
tematiki se v mednarodni literaturi obi$ajno obravnavata lo$eno, $eprav sta v 
praksi organsko povezani3 – v na#i knjigi ju celovito obravnavamo skupaj, a v 
dveh lo$enih delih. 

Za primerjalno analizo smo izbrali dvanajst dr!av: Avstrijo, Belgijo, "e#ko, 
Dansko, Francijo, Hrva#ko, Italijo, Nem$ijo, Norve#ko, Poljsko, &vedsko in 
Zdru!eno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Primerjalni nabor smo obli-
kovali na podlagi dveh konceptualnih kriterijev: nekatere dr!ave smo vklju$ili na 
temelju kulturnih, zgodovinskih, pravnih in/ali religijskih podobnosti s slovenski-
mi razmerami, druge pa kot primere bodisi dobrih bodisi problemati$nih praks. 
Najprej smo upo#tevali podobnost pravno-formalnih ureditev (Francija), kultur-
no-zgodovinsko bli!ino (Avstrija, Hrva#ka) in podobnost religijske sestave in 
religijsko-kulturnih vzorcev (Italija, Poljska, z nekaj specifikami tudi "e#ka). 
Slovenski #olski sistem je bil prvi$ zasnovan v $asu avstro-ogrske monarhije, zato 
je vse do danes ohranil nekatere podobnosti z avstrijskim sistemom. V $asu soci-
alisti$ne (in poudarjeno sekularne) Jugoslavije je do!ivel spremembe, ki jih je bila 
prav tako dele!na tudi Hrva#ka. &tudiji dveh zgodovinsko-kulturno (in seveda 
geografsko) bli!njih dr!av nam omogo$ata vplogled v ureditve in prakse, ki se 
soo$ajo s podobnimi zgodovinsko-kulturnimi elementi, zato so nemara lahko tudi 
vir potencialnih re#itev (ali pa morebitnih te!av), ki bi jih lahko implemetirali (ali 
se jim izognili) tudi pri nas. Ob razglasitvi slovenske neodvisnosti in dolo$itvi 
razmerja med religijo in dr!avo so se takratni zakonodajalci zgledovali predvsem 
po francoskem modelu in tudi v slovensko ustavo vpisali na$elo lo$itve med reli-
gijo in dr!avo ter v veliki meri povzeli tudi francoski zgled sekularnega urejanja 
#olstva (pri tem sicer v na#i ureditvi nismo #li tako brezkompromisno dale$ v 
implementaciji ideje lai$nosti, in se zato nemara tudi izognili kakemu problemu, 
ki izhaja iz striktnega favoriziranja dr!avne sekularnosti, v$asih tudi na ra$un 
pravic posameznikov).

3 »Obe zaznamuje izziv apliciranja liberalnodemokrati$nih na$el sekularizma in pluralizma 
v #olskem okolju, skozi obe se tudi lomijo politike glede religije v razmerah globalizacije, 
modernizacije in migracij.« Tako obe predstavljata tudi »prilo!nost za pou$evanje v okviru 
specifi$nega, na religiologiji utemeljenega predmeta o religijah, za osmi#ljanje trenutnih 
razprav v Evropi, vklju$no z razpravami o samem pouku o religijah« (Moe, 2019: 92).

Ve$ina Slovencev se bolj ali manj neposredno identificira z Rimokatoli#ko cerkvi-
jo (RKC), na#a dru!ba je v tem podobna drugim evropskim dr!avam, kjer je 
dominantna religijska tradicija katolicizem – podobno kot Italija, Poljska in "e#ka 
spada v latinski (katoli#ki) religijsko-kulturni vzorec (Martin 1978, glej tudi 
Smrke 1996). Seveda pa so razmere v vsaki od primerjanih dr!av nekoliko speci-
fi$ne – med tem ko kvantitativne raziskave na "e#kem kontinuirano razkrivajo 
zelo visoko stopnjo dru!bene in individualne sekularizacije, ima na Poljskem (in 
podobno tudi na Hrva#kem) RKC mo$no, v mnogo$em kar klju$no vlogo v jav-
nem in zasebnem !ivljenju dr!avljanov, kljub socialisti$ni preteklosti vseh treh 
dr!av. Italija, na drugi strani, ni nikoli do!ivela tako obse!ne sekularizacije (ki je 
bila dominantna v socialisti$nih dr!avah, na drug na$in pa so jo bolj do!ivele tudi 
protestantske evropske dru!be) in RKC ima zgodovinsko trdno zasidrano mesto 
v italjanski dru!beni in dr!avni strukturi. Preu$evanje razli$nih kontekstov latin-
skega vzorca je tako lahko v pomo$ pri primerjalnem razumevanju slovenskih 
razmer.

Nabor tako ali druga$e podobnih dru!benih in formalnih ureditev smo dopolnili 
#e s primeri bodisi dobrih bodisi problemati$nih praks. V knjigi predstavljene 
primerjalne analize poka!ejo, da imajo najbolj razvite sisteme sodobnega pouka 
religije kot tudi na$ine upravljanja z religijskimi simboli v javnih #olah, ki povzro-
$ajo najmanj polemik, kontroverz, problemov ipd., skandinavske dr!ave. V na# 
nabor #tudij primerov smo vklju$ili Dansko, Norve#ko in &vedsko, tudi v duhu 
iskanja produktivnih re#itev in potencialnih elementov, ki bi jih bilo mo$ integri-
rati v slovensko ureditev. Poleg dr!av z najbolj razvitimi in mednarodno pre-
poznavnimi modeli urejanja odnosov med religijo in #olo pa smo vklju$ili tudi 
druge, v nekaterih pogledih nemara manj u$inkovite ali kako druga$e problema-
ti$ne modele. Vklju$itev teh dr!av (Belgija, Nem$ija, Zdru!eno Kraljestvo) v 
primerjalno #tudijo predvsem #iri na# konceptualni nabor opcij mogo$ega pri 
upravljanju religijskih vsebin in simbolov, saj nam zaradi svojih odstopanj od 
povpre$ja ti primeri omogo$ajo dodaten uvid v potencialne re#itve nekaterih 
te!av, ki pestijo tudi na#e #ole.

Predstavljeni kriteriji za uvrstitev v raziskovalni nabor se v dolo$enih primerih 
seveda do neke mere prekrivajo – Francija je na primer v raziskavo vklju$ena ne 
le zaradi podobnosti njenega pravnega konteksta s slovenskim, temve$ tudi kot 
dr!ava, ki s svojo strogo segregacijo religije in javnega !ivljenja odstopa od evrop-
skega povpre$ja in tako #iri na#e polje preu$evanja, po drugi strani pa tudi kot 
dr!ava, ki s svojo ve$insko katoli#ko populacijo spada v latinski religijsko-kulturni 
vzorec (kamor seveda sodi tudi Hrva#ka). Navedenih dvanajst dr!av smo tako 
izbrali na podlagi predstavljenih kriterijev, ki pa jih nismo zastavili izklju$ujo$e, 
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temve$ smo na njihovi osnovi na pragmati$no odprt na$in stkali primerjalno 
mre!o iz slovenskega zornega kota relevantnih evropskih nacionalnih ureditev.4

Knjiga je sestavljena iz dveh delov. Prvi obravnava oblike in na$ine pouka o reli-
giji, drugi pa njeno simbolno prisotnost v javni #oli – v njem analiziramo: 1. pri-
sotnost fizi$nih religijskih simbolov/znakov (tako v obliki predmetov kot obla$il), 
2. vidno izra!anje religijske pripadnosti posameznikov (prek npr. izvajanja obre-
dov, izostankov od pouka ali elementov kurikuluma zaradi religioznih prepri$anj, 
tudi prek religijsko utemeljenih !elj oz. zahtev po prilagajanju #olske prehrane 
ipd.) ter 3. prekrivanje #olske in religijske sfere (bodisi skozi organizacijo formal-
nih religijskih dogodkov v #olah oz. #olskih slovesnosti v religijskih objektih 
bodisi prek ogla#evanja religijskih dejavnosti v #olskih prostorih ipd.). 

V vsakem delu po uvodni konceptualizaciji problematike nadaljujemo s prakti$no 
analizo konkretnih evropskih ureditev – najprej predstavimo posamezne #tudije 
primerov, nadaljujemo z izpostavitvijo primerov produktivnih in tudi problema-
ti$nih praks, potem pa nacionalne modele sistemati$no primerjamo v za ta namen 
posebej izdelanih tipologijah. V tipologiji pouka religije v javnih #olah primerjal-
no soo$imo #est dimenzij pouka religije, v tipologiji upravljanja z religijskimi 
simboli pa #tiri kategorije, ki sistematizirajo odnos nacionalnih ureditev do sim-
bolne prisotnosti religije v javno#olskih prostorih. 

Na koncu v vsakem delu knjige analiziramo #e slovenske razmere. V prvem delu 
predstavimo statisti$ne analize arhivskih podatkov ministrstva za #olstvo, znanost 
in #port o izvajanju obveznega izbirnega predmeta verstva in etika (#tevilo izvedb, 
u$encev in #ol od za$etka njegovega izvajanja v #olskem letu 2002/2003 do leta 
2017/2018, celotne podatke pa predstavimo v dveh prilogah na koncu knjige), 
sledita vsebinska analiza in ocena kurikuluma predmeta, zaklju$imo pa z analiti$-
no umestitvijo slovenske ureditve v predlagano tipologijo pouka religije. V dru-
gem delu predstavimo model upravljanja z religijskimi simboli v slovenskih javnih 
#olah, za katerega je zna$ilna minimalna formalna ureditev in raznolike, neredko 
nekonsistentne in ob$asno problemati$ne prakse, s katerimi se posamezne #ole 
odzivajo na primere simbolnega vstopanja religije v #olsko sfero. Predstavitev 
vsake od tematik zaklju$imo s strokovnimi priporo$ili za produktivno urejanje 
slovenskih razmer – priporo$ila glede pouka religije smo oblikovali na podlagi v 

4 V primerjalno analizo nismo vklju$ili neevropskih dr!av. Te se v zgodovinskih, kulturnih, 
politi$nih, administrativnih idr. vidikih (in posledi$no tudi v #olskem sistemu) tako razliku-
jejo od Slovenije, da bi imeli sicer potencialno zanimivi raziskovalni uvidi le omejeno 
primerjalno in aplikabilno vrednost, predvsem pa si tega zaradi skrajno omejenih resursov 
nismo mogli privo#$iti.

knjigi predstavljenih izvirnih analiz, v drugem delu predlagana priporo$ila glede 
reguliranja simbolne prisotnosti religije v javni #oli pa so nastala kot povzetek in 
nadgradnja !e ostoje$ih priporo$il dveh strokovnih komisij (Smrke, "rni$ in 
Kodelja, 2009; "rni$ in Kodelja, 2017).


