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Sporočilo za javnost 
Med 24. septembrom in 3. oktobrom 2020 bo v Sloveniji pod naslovom Slovenija – naš skupni dom 
potekal 12. Socialni teden. Krovna tema množice dogodkov, ki se bo v tem času zvrstila, bo 
domovinska in državljanska vzgoja ter izobraževanje. 

V različnih delih Slovenije in zamejstva, od Maribora na vzhodu do Gorice in Trsta na zahodu, se bo 
tako zvrstilo 14 različnih dogodkov: predavanj, razprav, kulturnih dogodkov, pa tudi ekskurzija. 
Prirejajo jih različni subjekti civilne družbe, povečini lokalnega značaja, vse skupaj pa koordinira 
Socialna akademija, civilnodružbena organizacija s sedežem v Ljubljani, pod okriljem katere Socialni 
teden poteka že vse od leta 2009, ko so izvedli prvega. 

V poslanici so med drugim zapisali: 

Pripadamo različnim skupnostim. V naši naravi je, da v njih med seboj sodelujemo, drug 
drugemu pomagamo in si prizadevamo, da bi nam šlo skupaj bolje. Pripadnost najožjim 
skupnostim – družini in prijateljem, je bila večini položena že v zibelko. Z njo pa tudi potreba, 
da za te skupnosti poskrbimo. 

Skozi razvoj civilizacije pa so naše skupnosti postajale vse večje. Tako pripadamo občini, 
društvu, župniji, narodu, Sloveniji, Evropi, celotnemu planetu. Pripadnost širšim skupnostim pa, 
za razliko od ožjih, ni prirojena. Potrebno se je je vedno znova učiti. 

Organizatorji Socialnega tedna poudarjajo, da je bilo na področju domovinske in državljanske vzgoje 
v zadnjih desetletjih premalo storjenega. Pri tem poudarjajo pomen obeh – tako domovinske, kot 
tudi državljanske vzgoje. »Slovenija je najprej skupnost,« pravijo, »in domovinska vzgoja je vzgoja za 
pripadnost tej skupnosti. Tako je državljanska vzgoja ob pomanjkanju domovinske vzgoje brez 
osnove, domovinska vzgoja brez državljanske pa neoperativna. 

»Pomen domovinske in državljanske vzgoje in izobraževanja je aktualen v vseh starostnih obdobjih. 
Mladi so, znotraj formalnega izobraževanja, pomembna ciljna skupina, a tudi odrasli moramo skrbeti 
za vseživljenjsko učenje na tem področju,« pravi Matej Cepin, ki je vodil pisanje letošnje poslanice. 

Pisano ponudbo letošnjih dogodkov lahko preverite na spletni strani socialniteden.si. Dogodki bodo 
potekali ob spoštovanju določil NIJZ, ki veljajo v tem času. Kljub temu, da organizatorji poudarjajo 
pomen srečevanja v živo za družbeni dialog in krepitev civilne družbe, pa bo v letošnjem letu nekaj 
dogodkov potekalo tudi preko spleta. 
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