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ODPRTO PISMO MINISTRICI  
 

 
Predlagane spremembe zakona o osnovni šoli ogrožajo kulturo  

zborovskega petja v Sloveniji. 
 
 
Zborovsko petje je v svetu najbolj razširjena umetnost, v kateri Slovenija že dolgo velja za 
razvito deželo, kar je v veliki meri posledica primernega odnosa  šole do vključevanja 
učencev v to obliko ustvarjalnosti. Dokazani in znani so izjemno pozitivni vplivi zborovskega 
petja na socialni in intelektualni razvoj človeka, zato ne preseneča visoka korelacija med 
deležem vključenosti ljudi v pevske zbore in družbeno razvitostjo (Robert Putnam). Zunaj 
dvoma pa je tudi velik prispevek prepevanja v zboru k večji  uspešnosti učenja.  
 
Preseneča in skrbi nas težnja, razvidna iz predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), da bi omejili sedanjo razširjenost zborovskega petja v šolah. 
Izhajamo iz 10. člena ZOsn-J, ki napoveduje nov 20.b. člen, ki naj bi se glasil »Šola za 
učence organizira vsaj en pevski zbor. Določba tega člena ni obvezna za zasebne šole«.  
 
Glede na slabšanje finančnega položaja šol in glede na druge določbe o izvajanju pouka, se 
bo zgodilo, da se bodo šole pretežno odločile za manj zahteven otroški zbor, ki ga je tudi 
lažje organizirati in voditi. Ne le, da se bo na ta način prepolovilo število vključenih učencev v 
zborovsko petje, ampak bo iz šol izginilo večglasno petje, kar je ključna kvaliteta 
zborovskega prepevanja. To napoved lahko dokumentiramo s primeri iz nekaterih drugih 
držav, ki so na ta način uničile pomemben del svoje kulture. 
 
Nasprotujemo takšni predlagani spremembi in predlagamo, da se v zadevni člen zapiše,  
da mora šola imeti najmanj dva pevska zbora – otroškega in mladinskega.  
 
Pozivamo kulturno javnost, da se pridruži našemu predlogu. 
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