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1 Uvod 

 

V novejši zgodovini ima leto 1991 za Slovence na območju nekdanje Socialistične 

federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ) izjemno velik pomen. Tega leta se je 

spremenil položaj Slovencev, ki so živeli v državah nekdanje SFRJ zunaj meja Slovenije in so 

namesto konstitutivnega naroda poslati manjšina. Ta sprememba položaja je pripomogla tudi 

k ideji medsebojnega povezovanja. Nasploh se je želja po povezovanju med Slovenci v 

omenjenem prostoru pojavila šele po razpadu SFRJ in razglasitvi neodvisnosti Slovenije. 

Takrat redka slovenska društva so začela oživljati svoje dejavnosti, kar je pomenilo oživljanje 

slovenskega jezika in organizirano skrb za njegovo ohranjanje ne le pri starejših generacijah, 

temveč tudi med mladimi (Lokar 2013, 142). Poleg tega je v tistem času zabeleženo tudi 

nastajanje novih slovenskih društev. Prav v tem povojnem času pa je na Hrvaškem nastala 

tudi Zveza Slovencev na Hrvaškem, ki se je kasneje preimenovala v Zvezo slovenskih društev 

na Hrvaškem.  

Slovenski jezik je imel in še vedno ima izjemno pomemben položaj. Dolga desetletja na 

Hrvaškem slovenščina pravzaprav ni bila tuji jezik, saj je bila eden izmed jezikov tedanje 

SFRJ. 

Vseeno pa slovenski otroci na Hrvaškem niso mogli obiskovati slovenske šole, ker jih ni bilo. 

Edini dve osnovni šoli (v nadaljevanju tudi OŠ) na Hrvaškem, ki sta ponujali možnost pouka 

v slovenščini v obdobju po drugi svetovni vojni, sta bili v Labinu in na Reki. En oddelek je bil 

organiziran v današnji OŠ I. Lola Ribar v Labinu leta 1947/1948 (oddelek je deloval samo 

eno šolsko leto), drugi oddelek pa je deloval v OŠ Matteoti na Reki med letoma 1950 in 1953 

(Riman 2013, 372). Čeprav se je poskusilo organizirati slovensko šolo v povojnem času tudi v 

Zagrebu, tega Slovencem v glavnem mestu Hrvaške ni uspelo doseči. 

 

Skrb za slovensko kulturo in posledično tudi za slovenski jezik je po letu 1991 postala 

prednostna naloga slovenskih društev na Hrvaškem. V času obstoja SFRJ sta kontinuirano 

delovali dve slovenski društvi (Slovensko društvo v Zagrebu in na Reki), občasno pa tudi 

Slovensko društvo v Karlovcu in Osijeku. 

 

Leto 1991 je prineslo tudi vprašanje statusa Slovencev in prav tako pripadnikov drugih 

nekdanjih konstitutivnih narodov SFRJ, ki so ostali na Hrvaškem. Eden izmed pogojev 

mednarodne skupnosti, da Hrvaško prizna kot samostojno državo, je bila tudi ureditev 

položaja narodnih manjšin na Hrvaškem. Model zaščite narodnih manjšin, ki ga je Republika 

Hrvaška podedovala iz časa SFRJ, se je nanašal na Madžare, Italijane, Čehe, Slovake, Rusine 

in Ukrajince. Izziv je predstavljala ureditev pravic »novih« narodnih manjšin, ki so imele prej 

status konstitutivnih narodov SFRJ (Tatalović 2001, 96; Tatalović in Lacović 2011, 379). 
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Slovenci na Hrvaškem so tako postali ena izmed dvaindvajsetih v ustavi navedenih narodnih 

manjšin. Njihov položaj je opredeljen v Ustavi Republike Hrvaške (1990), 1  v Ustavnem 

zakonu o pravicah narodnih manjšin (2002), ki je bil sprejet v procesu priključevanja Hrvaške 

Evropski uniji, in v drugih področnih zakonih. Varstvo narodne manjšine je načeloma 

odgovornost države, v kateri manjšina živi, pripadnikom narodnih manjšin pa je v dodatno 

podporo pri ohranjanju njihovih jezikovnih in kulturnih značilnosti tudi »matična« država, v 

tem primeru Slovenija, s svojo zakonodajo in ukrepi ter bilateralnimi dogovori. Republika 

Slovenija obravnava Slovence na Hrvaškem, ki živijo na obmejnem področju, zlasti v Istri, 

Gorskem kotarju in Medžimurju (Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v 

sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike 

Slovenije 1996), oziroma v sedmih županijah Republike Hrvaške, ki mejijo na Republiko 

Slovenijo, in na območju mesta Zagreb (Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci 

zunaj njenih meja 2006), kot avtohtono narodno manjšino. Slovenci, ki živijo na drugih 

območjih Hrvaške, pa imajo status Slovencev po svetu. Hrvaška te ali podobne razlike ne dela 

pri nobeni narodni manjšini.  

 

Slovenci na Hrvaškem, še posebej po letu 2000, v večji meri (vendar še vedno v skromnem 

obsegu) uresničujejo obstoječe možnosti na področju družbene (kulturne) in politične 

participacije. Spodbuden je trend, ki se kaže v aktivnejšem angažiranju slovenske skupnosti 

na področju organiziranja različnih oblik poučevanja slovenskega jezika.  

 

Manjšine – in tako tudi pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem – imajo pravico do: 

 izjavljanja o pripadnosti narodni manjšini; 

 uporabe imena in priimka v manjšinskem jeziku in pisavi; 

 uporabe lastnega jezika in pisave v zasebni in javni ter uradni rabi; 

 izobraževanja in vzgoje v jeziku in pisavi, ki ju uporabljajo; 

 uporabe znamenj in simbolov ter ohranjanja tradicionalnih imen in oznak; 

 kulturne samostojnosti z ohranjanjem, razvojem in izražanjem lastne kulture ter 

ohranjanjem in zaščito njihovih kulturnih dobrin in tradicij; 

 izražanja religije in ustanavljanja verskih skupnosti skupaj z drugimi pripadniki te 

vere; 

                                                 
1 V ustavi iz leta 1990 je v temeljnih načelih pisalo, da je Republika Hrvaška država hrvaškega naroda in 

pripadnikov narodnih manjšin, ki so njeni državljani, to pa so Srbi, Muslimani, Slovenci, Čehi, Slovaki, Italijani, 

Madžari, Židi in drugi (GPPNet 2016a). Leta 1997 je prišlo do spremembe zapisa v ustavi. Nov zapis je določal, 

da je Republika Hrvaška država hrvaškega naroda in avtohtonih narodnih manjšin. Iz seznama narodnih manjšin 

so črtali Muslimane in Slovence ter dodali Avstrijce, Nemce, Rusine in Ukrajince (GPPNet 2016b). Leta 2010 je 

hrvaški sabor slovensko narodno manjšino ponovno uvrstil v preambulo Ustave Republike Hrvaške. Nastal je 

nov zapis, in sicer da je »Republika Hrvaška ustanovljena kot nacionalna država hrvaškega naroda in 

pripadnikov narodnih manjšin: Srbov, Čehov, Slovakov, Italijanov, Madžarov, Židov, Nemcev, Avstrijcev, 

Ukrajincev, Rusinov, Bošnjakov, Slovencev, Črnogorcev, Makedoncev, Rusov, Bolgarov, Poljakov, Romov, 

Romunov, Turkov, Vlahov, Albancev in drugih državljanov.« (Ustava Republike Hrvaške 1990 … 76/2010, 

85/2010). 
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 dostopa do množičnih medijev in izvajanja dejavnosti množičnih medijev 

(sprejemanje in razširjanje informacij) v uporabljenem jeziku in pisavi; 

 samoorganizacije in združevanja za uresničevanje skupnih interesov; 

 zastopanja v predstavniških in izvršnih organih na državni in lokalni ravni ter v 

upravnih in sodnih organih; 

 udeležbe v javnem življenju in upravljanju lokalnih zadev prek svetov in 

predstavnikov narodnih manjšin; 

 zaščite pred kakršno koli dejavnostjo, ki ogroža ali lahko ogrozi njihovo preživetje, ter 

uveljavljanja pravic in svoboščin. 

 

Najpomembnejši se zdita pravica do uporabe maternega jezika in pravica do njegovega 

učenja. Jezik je obravnavan kot eden izmed pomembnejših kazalnikov etnične identitete in se 

v okviru družine prenaša iz generacije v generacijo predvsem na podlagi govornih vzorcev 

staršev. Jezik simbolizira kulturno dediščino (tudi če ga ne govorijo vsi člani skupnosti) in 

omogoča osnovo za izgradnjo intraskupinske solidarnosti, in sicer v smislu, da imajo 

posamezniki, ki govorijo skupen jezik, boljši dostop do kulturne dediščine in verjetno tudi 

močnejšo identifikacijo s skupnostjo. Za manjšinske skupnosti predstavlja ohranjanje jezika 

in kulture velik izziv (Medvešek in Riman 2019). 

 

Temelji za uporabo manjšinskih jezikov, tako tudi slovenščine, so bili zapisani že v Ustavi 

Republike Hrvaške (1990), kjer so bili med drugim zagotovljeni svobodno izražanje narodne 

pripadnosti, raba lastnega jezika in pisave ter kulturna avtonomija (Tatalović 2005, 31), ker pa 

je sprejemanje Ustavnega zakona o človekovih pravicah in svoboščinah ter pravicah narodnih 

in etničnih skupnosti ali manjšin v Republiki Hrvaški (1992) potekalo pod pritiski 

mednarodne skupnosti, v določenih okoljih ni bilo politične volje, da bi se sprejeta določila 

uresničevala v praksi (Tatalović 2001, 96), in te volje, da se nekaj spremeni, še vedno ni. Leta 

1997 je Vlada Republike Hrvaške opredelila model uresničevanja pravic narodnih manjšin in 

s tem na papirju omogočila solidna zakonska izhodišča za ohranjanje in razvijanje etnične 

identitete narodnih manjšin (Tatalović 2005, 29).  

 

Nov ustavni zakon o pravicah narodnih manjšin na Hrvaškem, sprejet leta 2002 (Ustavni 

zakon o pravicah narodnih manjšin 2002), je predstavljal pomembno izboljšavo v normativni 

ureditvi varstva manjšin, zlasti na področju politične participacije (zastopstvo manjšin v 

parlamentu − saboru ter lokalni in regionalni samoupravi (vzpostavitev svetov in 

predstavnikov narodnih manjšin)). 

 

Slovenska manjšina zaradi maloštevilnosti oziroma prostorske razpršenosti ne dosega v 

zakonodaji opredeljene številčne ravni za uresničevanje določenih manjšinskih pravic, kot je 

na primer raba manjšinskega jezika kot uradnega jezika. Za ohranjanje in razvoj slovenskega 

jezika je pomemben 11. člen ustavnega zakona, ki določa, da se »vzgoja in izobraževanje 
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pripadnikov narodnih manjšin v svojem jeziku in pisavi izvaja v predšolskih ustanovah, 

osnovnih in srednjih šolah« (Ustavni zakon o pravicah narodnih manjšin 2002).  

 

V skladu z zakonodajo je Ministrstvo za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške za raven 

osnovne in srednje šole razvilo tri modele ter posebne oblike izobraževanja za narodne 

manjšine: 

 

 model A: učni jezik v šoli je jezik narodne manjšine. To pomeni, da pouk v celoti 

poteka v jeziku in pisavi narodnih manjšin, obvezno pa je učenje hrvaškega jezika. Ta 

model je v uporabi za narodne manjšine z dolgoletnim statusom ali številčno 

močnejše, kot so češka, madžarska in italijanska ter srbska narodna manjšina; 

 

 model B: dvojezično izobraževanje. Pouk poteka v hrvaškem jeziku in jeziku narodne 

manjšine. Po tem modelu se izobražujejo pripadniki češke, madžarske in srbske 

narodne manjšine; 

 

 model C: jezik narodne manjšine se poučuje kot izbirni predmet. Učni jezik učencev v 

šoli je hrvaščina, manjšinski jezik pa se poučuje od 2 do 5 šolskih ur na teden. To 

vključuje tudi spoznavanje matične kulture nasploh, književnosti, zemljepisa in 

zgodovine ter glasbene in likovne umetnosti. Po tem modelu se izobražujejo 

pripadniki albanske, avstrijske, češke, madžarske, makedonske, nemške, poljske, 

ruske, rusinske, slovaške, slovenske, srbske, ukrajinske in judovske narodne manjšine. 

 

Posebne oblike pouka: poletna ali zimska šola in pouk na daljavo (dopisni pouk). Obstajajo pa 

tudi posebni programi za vključevanje romskih učencev v vzgojno-izobraževalni sistem (MZI 

2019). 

 

Izsledki raziskave projekta »Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter 

sodobni izzivi« (2013–2016) so pokazali prevlado rabe hrvaškega jezika v družini in tudi v 

drugih domenah vsakdanjega življenja. Relativno skromna ponudba medijskih vsebin (izjema 

so obmejna območja), knjig in kulturno-umetniških dogodkov v slovenskem jeziku na 

Hrvaškem se odraža tudi v njihovem skromnejšem spremljanju med mladimi. Na drugi strani 

je iz odnosa anketiranih do slovenskega jezika, ki se kaže v izraženih stališčih, razvidno, da 

imajo anketirani na Hrvaškem pozitiven odnos do slovenščine in se zavedajo, da znanje 

slovenskega jezika lahko prispeva k boljšim možnostim na področju zaposlitvenih možnosti 

in poklicne kariere, hkrati pa ocenjujejo, da je jezik pomemben kazalnik za ohranjanje in 

razvoj narodne skupnosti (Medvešek in Riman 2019). 

 

Na nekaterih področjih, zlasti glede možnosti formalnega in neformalnega učenja slovenskega 

jezika, se kaže viden napredek. Po letu 1991 se je namreč med prebivalci Hrvaške povečal 

interes za učenje slovenščine (Lokar 2013, 149). Če se je v preteklosti slovenščina poučevala 
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le v kulturnih društvih, je v zadnjih letih opazna razširitev učenja slovenskega jezika tudi v 

okviru hrvaškega vzgojno-izobraževalnega sistema. Opazen pa je tudi trend, da se k pouku 

slovenskega jezika, ki je v izhodišču namenjen pripadnikom slovenske skupnosti, vključuje 

vedno več pripadnikov večinske družbe.  

 

Prav prej omenjeni različni zunanji dejavniki, o katerih se mlade ozavešča, vplivajo na interes 

za učenje slovenskega jezika in možnost, da boljšo prihodnost vidijo tudi starši, ki so izjemno 

pomembni, ko gre za učenje slovenščine. 

 

Dolgoročno naj bi izvajanje učenja slovenščine na Hrvaškem, ne glede na to, v kakšni obliki, 

prispevalo k postopni spremembi nekaterih trendov slovenske skupnosti na Hrvaškem, kot so 

zmanjševanje števila prebivalcev, ki se opredeljujejo kot Slovenci, nezainteresiranost za 

družbeno in politično participacijo (sodelovanje na manjšinskih volitvah) ter oslabljen 

medgeneracijski prenos slovenskega jezika. Ti trendi so tudi pokazatelji določene indiference 

dela manjšinske skupnosti do ohranjanja etnične pripadnosti in slovenskega jezika.  

 

Učenje manjšinskega jezika v vzgojno-izobraževalnem sistemu je samo en dejavnik, ki lahko 

pozitivno vpliva na vitalnost jezika, in nikakor ne more nadomestiti vloge družine pri 

medgeneracijskem prenosu jezika. Pozitivno vrednotenje učenja slovenskega jezika med 

večinsko populacijo in dojemanje znanja slovenščine kot perspektivne jezikovne izbire bi 

lahko v prihodnje vplivalo na izboljšanje medetničnih odnosov in na spremembo stališč 

pripadnikov slovenske skupnosti ter jih v prvi fazi spodbudilo k večjemu vključevanju otrok k 

pouku slovenščine v šolah, v drugi fazi pa okrepilo prenos slovenskega jezika v družini.  

 

Na podlagi zbranega empiričnega gradiva bomo predstavili, na kakšen način se izvaja učenje 

slovenščine v osnovnih in srednjih šolah, kjer poteka učenje slovenščine po modelu C. 

Prikazani bodo struktura učencev, njihovi motivi za učenje slovenščine, odnos učencev in 

staršev do učenja slovenščine ter ali učenje slovenskega jezika prispeva k revitalizaciji jezika 

in ohranjanju slovenske skupnosti. 

 

V okviru strokovno-razvojne naloge Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija 

projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem) je bilo spremljano izvajanje učenja 

slovenskega jezika in kulture po modelu C v vseh krajih na Hrvaškem in v šolah, kjer poteka 

ta pouk.  

 

V raziskavo so vključeni učenci, dijaki in starši naslednjih šol: 

 OŠ Pećine, Reka (anketiranih 46 učencev); 

 OŠ Kozala, Reka (anketiranih 17 učencev); 

 OŠ Andrija Mohorovičić, Matulji (anketiranih 14 učencev); 

 Področna šola OŠ Andrija Mohorovičić, Jušići (anketiranih 19 učencev); 

 OŠ Vazmoslava Grželja, Buzet (anketiranih 9 učencev); 
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 Druga gimnazija Varaždin, Varaždin (anketiranih 36 učencev); 

 Gimnazija Pulj, Pulj (anketirani 4 učenci); 

 Srednja šola za uporabno umetnost in oblikovanje, Pulj (anketiranih 10 učencev). 
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2 Demografske značilnosti in številčni razvoj slovenske skupnosti na 

Hrvaškem s poudarkom na Primorsko-goranski, Istrski in Varaždinski 

županiji 

 

Slovenska skupnost na Hrvaškem se je po popisnih podatkih v zadnjih desetletjih številčno 

močno zmanjšala. Po popisih prebivalstva je bilo največ Slovencev na Hrvaškem takoj v 

povojnem času. Od tedaj se njihovo število zmanjšuje. Demografske raziskave (Mežnarić 

1995; Kržišnik - Bukić 1997, 1999) so že pred dvajsetimi leti pokazale, da je slovenska 

skupnost na Hrvaškem razmeroma stara narodna manjšina. Trend staranja se je nadaljeval in 

se kaže tudi v novejših popisih. Po popisnih podatkih iz leta 2011 so glede na starostno 

strukturo Slovenci »najstarejša« narodna skupnost na Hrvaškem. Povprečna starost 

prebivalcev Hrvaške je 41,7 leta, povprečna starost Slovencev na Hrvaškem pa 59,7 leta.  

 

Še ena zanimivost je tudi neenaka spolna struktura, pri čemer je po zadnjem popisu iz leta 

2011 zabeleženih 7.171 Slovenk in 3.346 Slovencev. Številčna prevlada žensk nad moškimi v 

popisnih podatkih je sicer značilnost razvitih držav, kljub temu pa je razkorak med Slovenci 

na Hrvaškem tako velik, da ga ni mogoče razložiti zgolj z družbenoekonomsko razvitostjo 

države.  

 

Med Slovenci na Hrvaškem je številčna prevlada žensk konstantna od popisa prebivalstva leta 

1910, ko se je v popisu za Slovence opredelilo 7.320 Slovencev in 8.366 Slovenk (Szabo 

1995, 90). V naslednjih desetletjih so se ženske na Hrvaško v večjem številu priseljevale 

zaradi zaposlovanja2 in združevanja družin (Škiljan 2011, 149–150; Pajnič 2006, 91–93). V 

selitvenih tokovih iz Slovenije je bil prisoten večji delež žensk zlasti v obdobju do leta 1945, 

v obdobju od leta 1946 do leta 1961 pa se je spolna struktura priseljencev iz Slovenije 

uravnotežila (Pajnič 2006, 113–114). 

 

Natančnejši podatki o številu Slovencev na Hrvaškem po popisih od leta 1948 do leta 2011 so 

v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so se ob popisih prebivalstva (1948–2011) 

opredelili za slovensko narodno pripadnost  

 

Leto popisa Število % od celotnega 

prebivalstva Hrvaške 

1948 37.858 1,0 

1953 43.191 1,1 

1961 39.103 0,9 

                                                 
2 Z območja Štajerske se je na Hrvaško priseljevalo večje število žensk, ki so najpogosteje opravljale 

delo služkinj ali vzgojiteljic (Škiljan 2015, 61).  
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1971 32.497 0,7 

1981 25.136 0,5 

1991 22.714 0,5 

2001 13.173 0,3 

2011 10.517 0,2 

Vir: DZS HR 2011, 2017 

 

Kot je že bilo poudarjeno, so Slovenci razpršeni po celotni Hrvaški, največ pa jih je v 

obmejnem območju in krajih, kjer je bila bolj razvita industrija. To kažejo tudi podatki v 

tabeli 2. 

Tabela 2: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so se ob zadnjem popisu prebivalstva leta 

2011 opredelili za slovensko narodno pripadnost, po županijah3 

 Županija Število % prebivalstva v posamezni 

županiji 

1. Primorsko-goranska županija 2.300 0,78 

2. Mesto Zagreb 2.132 0,27 

3. Istrska županija 1.793 0,86 

4. Splitsko-dalmatinska županija 575 0,13 

5. Zagrebška županija 527 0,17 

6. Medžimurska županija 516 0,45 

7. Varaždinska županija 496 0,28 

8. Krapinsko-zagorska županija 408 0,31 

9. Osiješko-baranjska županija 344 0,11 

10. Karlovška županija 277 0,21 

11. Zadrska županija 265 0,16 

12. Dubrovniško-neretvanska županija 161 0,13 

13. Šibeniško-kninska županija 159 0,15 

14. Siško-moslavaška županija 123 0,07 

15. Bjelovarsko-bilogorska županija 102 0,09 

16. Koprivniško-križevaška županija 85 0,07 

17. Vukovarsko-sremska županija 65 0,04 

18. Brodsko-posavska županija 59 0,04 

19. Virovitiško-podravska županija 48 0,06 

20. Ličko-senjska 47 0,09 

21. Požeško-slavonska 35 0,04 

Vir: DZS HR 2013 

                                                 
3 Po popisu prebivalstva iz leta 2011 je bilo na območju Republike Hrvaške popisanih 4.284.889 prebivalcev, od 

tega 328.738 pripadnikov manjšin, in sicer: Albancev 17.513 (0,41 %), Avstrijcev 297 (0,01 %), Bošnjakov 

31.479 (0,73 %), Bolgarov 350 (0,01 %), Črnogorcev 4.517 (0,11 %), Čehov 9.641 (0,22 %), Madžarov 14.048 

(0,33 %), Makedoncev 4.138 (0,10 %), Nemcev 2.965 (0,07 %), Poljakov 672 (0,02 %), Romov 16.975            

(0,40 %), Rumunov 435 (0,01 %), Rusov 1.279 (0,03 %), Rusinov 1.936 (0,05%) Slovakov 4.753 (0,11 %), 

Slovencev 10.517 (0,25 %), Srbov 186.633 (4,36 %), Italijanov 17.807 (0,42 %), Turkov 367 (0,01 %), 

Ukrajincev 1.878 (0,04 %), Vlahov 29 (0,00) in Judov 509 (0,01%) (https://pravamanjina.gov.hr/nacionalne-

manjine/nacionalne-manjine-u-republici-hrvatskoj/352). 

https://pravamanjina.gov.hr/nacionalne-manjine/nacionalne-manjine-u-republici-hrvatskoj/352
https://pravamanjina.gov.hr/nacionalne-manjine/nacionalne-manjine-u-republici-hrvatskoj/352
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Zanimiv je podatek, da je bilo v volilnem imeniku vpisanih okoli 14.000 polnoletnih 

Slovencev, medtem ko je bilo leta 2011 za Slovence opredeljenih le 481 mladoletnih 

Slovencev. Pajničeva (2018, 4) sklepa, da gre v popisih iz leta 2011 za primanjkljaj okoli 

4.000 Slovencev. 

 

Tudi število prebivalcev Hrvaške, ki so ob popisih navedli slovenščino za materni jezik, se 

zmanjšuje iz popisa v popis. Število ob popisu opredeljenih govorcev slovenskega jezika se 

zmanjšuje še bolj, kot se zmanjšuje število prebivalcev, ki se po narodnosti opredeljujejo kot 

Slovenci. Podatki o govorcih maternega jezika so v tabeli 3. 

 

Tabela 3: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so ob popisu prebivalstva v letih 1991, 2001 

in 2011 za materni jezik navedli slovenščino 

 

Materni jezik Popis 1991 Popis 2001 Popis 2011 

število % število % število % 

Slovenski jezik 19.341 0,40 11.872 0,27 9.220 0,22 

Vir: DZS HR 2013 

 

Prikaz govorcev slovenščine kot maternega jezika po županijah pa je v tabeli 4. 

 

Tabela 4: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so ob popisu prebivalstva leta 2011 za materni 

jezik navedli slovenščino, po županijah 

 Županija Število % prebivalstva v 

posamezni županiji 

1. Primorsko-goranska županija 2.018 0,68 

2. Mesto Zagreb 1.581 0,20 

3. Istrska županija 1.649 0,79 

4. Splitsko-dalmatinska županija 485 0,11 

5. Zagrebška županija 498 0,16 

6. Medžimurska županija 554 0,49 

7. Varaždinska županija 505 0,29 

8. Krapinsko-zagorska županija 466 0,35 

9. Osiješko-baranjska županija 166 0,05 

10. Karlovška županija 261 0,20 

11. Zadrska županija 277 0,16 

12. Dubrovniško-neretvanska županija 158 0,13 

13. Šibeniško-kninska županija 147 0,13 

14. Siško-moslavaška županija 85 0,05 

15. Bjelovarsko-bilogorska županija 74 0,06 

16. Koprivniško-križevaška županija 82 0,07 

17. Vukovarsko-sremska županija 40 0,02 
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18. Brodsko-posavska županija 47 0,03 

19. Virovitiško-podravska županija 46 0,05 

20. Ličko-senjska 54 0,11 

21. Požeško-slavonska 27 0,03 

Vir: DZS HR 2013 

 

Med slovensko skupnostjo na Hrvaškem se slovenska identiteta in jezik glede na podatke 

popisov in izsledke raziskave do neke mere bolj ohranjata v obmejnih županijah kot v 

notranjosti Hrvaške (Pajnič 2006, 226–227). To ni nič posebnega, saj je obmejni (slovensko-

hrvaški) prostor zaradi mobilnosti prebivalstva kulturno in jezikovno bolj heterogen kot 

območja v notranjosti države. V obmejne hrvaške županije se tako rekoč kontinuirano 

priseljujejo posamezniki iz Slovenije.    

 

Razvidno je tudi, da se je na ravni Hrvaške več prebivalcev opredelilo za slovensko narodno 

pripadnost kot za slovenski materni jezik, po drugi strani pa se je v nekaterih županijah (na 

ravni Varaždinske, Medžimurske, Krapinsko-zagorske, Zadrske in Ličko-senjske županije) 

skoraj nepričakovano več prebivalcev opredelilo za slovenski materni jezik kot za slovensko 

narodno pripadnost. 

 

2.1. Primorsko-goranska županija 

 

V Primorsko-goranski županiji je bilo v letu 2001 po popisnih podatkih 305.505 prebivalcev 

in do tega se jih je 2.883 opredelilo kot Slovenci, kar je tedaj predstavljalo kar visokih 0,94 % 

prebivalcev županije. Slovenščino kot materni jezik je v istem letu navedlo 2.683 

posameznikov. Večina prebivalcev, ki so se ob popisu opredelili kot Slovenci, se je rodila v 

Sloveniji (2.207) in 501 prebivalec je bil rojen na območju današnje Hrvaške (Državni zavod 

za statistiko Republike Hrvaške 2001). 

 

Deset let pozneje, ob popisu prebivalstva leta 2011, se je v Primorsko-goranski županiji, ki je 

imela 296.195 prebivalcev, za slovensko narodnost opredelilo 2.300 prebivalcev (0,78 %), 

medtem ko je slovenščino kot materni jezik navedlo 2.683 prebivalcev (Državni zavod za 

statistiko Republike Hrvaške 2011). Za primerjavo lahko navedeno, da je bilo istega leta 

3.429 pripadnikov italijanske manjšine. To se zdi pomembno omeniti zato, ker imajo Italijani 

(iz različnih drugih objektivnih razlogov) na območju Primorsko-goranske županije celotno 

izobraževalno vertikalo (šest vrtcev, štiri osnovne in eno srednjo šolo). Pripadniki slovenske 

skupnosti pa tega ne morejo doseči. 

 

Tabela 5: Starostna struktura prebivalcev, ki so se po narodni pripadnosti opredelili za 

Slovence, popis prebivalstva 2011, Primorsko-goranska županija 
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v
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Primorsko-

goranska 

županija 

Št. 2.300 25 32 93 157 189 438 510 471 353 32 

% 100 1,08 1,39 4,04 6,82 8,21 19,04 19,3 22,17 15,34 1,39 

VIR: DZS HR 2013 

 

Razen prve generacije Slovencev se velik delež vseh naslednjih generacij ne opredeljuje več za 

slovensko narodno pripadnost. K temu v veliki meri prispevajo etnično mešani zakoni. 

Relativno majhno število otrok in mladostnikov se opredeljuje za Slovence, čeprav je med 

pripadniki slovenske skupnosti tudi trend, da so otroci, ki imajo dve državljanstvi (slovensko in 

hrvaško), na Hrvaškem Hrvati, v Sloveniji pa Slovenci. 

 

 

2.2. Istrska županija 

 

V Istrski županiji je bilo v letu 2001 po popisnih podatkih 206.344 prebivalcev in do tega se 

jih je 2.020 opredelilo za Slovence, kar je tedaj predstavljalo kar visokih 0,98 % prebivalcev 

županije. Slovenščino kot materni jezik je v istem letu navedlo 1.894 posameznikov. Večina 

prebivalcev, ki so se ob popisu opredelili kot Slovenci, se je rodila v Sloveniji (1.514) in 383 

jih je rojenih na območju današnje Hrvaške (Državni zavod za statistiko Republike Hrvaške 

2001). 

 

Deset let pozneje, ob popisu prebivalstva leta 2011, se je v Istrski županiji, ki je imela 

208.055 prebivalcev, za slovensko narodnost se je opredelilo 1.793 prebivalcev           (0,86 

%), medtem ko je slovenščino kot materni jezik navedlo 1.649 prebivalcev (Državni zavod za 

statistiko Republike Hrvaške 2011).  

 

Tabela 6: Starostna struktura prebivalcev, ki so se po narodni pripadnosti opredelili za 

Slovence, popis prebivalstva 2011, Istrska županija 
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Št. 1.793 38 59 95 123 232 340 385 326 180 15 

% 100 2,11 3,29 5,29 6,86 12,93 18,96 21,47 18,18 10,03 0,83 

VIR: DZS HR 2013 
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Podobno kot v drugih županijah tudi tukaj število mladih, ki se opredeljujejo za Slovence, 

upada. Otroci in mladi iz zakonov, kjer je en starš Slovenec ali kjer slovenske povezave 

segajo celo že v tretje koleno, se namreč ne čutijo več kot del slovenske identitete. Včasih se 

to spremeni z močnejšo povezavo s Slovenijo ali tudi z odhodom v Slovenijo, čeprav je, če se 

ti odnosi ne negujejo znotraj družine, to zelo redek pojav. 

 

 

2.3 Varaždinska županija 

 

V Varaždinski županiji je bilo v letu 2001 po popisnih podatkih 184.769 prebivalcev in od 

tega naj bi bilo 562 Slovencev, kar je tedaj predstavljalo 0,3 % prebivalcev županije. 

Slovenščino kot materni jezik je navedlo 583 prebivalcev Varaždinske županije. Večina 

prebivalcev, ki so se ob popisu opredelili kot Slovenci, se je rodila v Sloveniji (83 %), le 

manjši del se jih je rodil na Hrvaškem (15 %). Od Slovencev, ki so se v Varaždinsko županijo 

priselili, se jih je kar 83 % priselilo zaradi združitve z družino (Državni zavod za statistiko 

Republike Hrvaške 2001).  

 

Deset let pozneje, ob popisu prebivalstva leta 2011, se je v Varaždinski županiji, ki je imela 

175.951 prebivalcev, za slovensko narodnost opredelilo 496 prebivalcev (0,28 %), medtem ko 

je slovenščino kot materni jezik navedlo 505 prebivalcev (Državni zavod za statistiko 

Republike Hrvaške 2011).  

 

Podatki popisa prebivalstva po narodni pripadnosti za leto 2011 kažejo, da se je na območju 

Varaždinske županije 97,86 % prebivalcev opredelilo za hrvaško narodno pripadnost. 

Najštevilčnejše narodne manjšine na tem območju so: Romi (0,4 %), Srbi (0,4 %) in Slovenci 

(0,28 %), medtem ko so ostale manjšine zastopane v še manjšem odstotku. 

 

Delež mladih med prebivalci Varaždinske županije, ki so se ob zadnjem popisu opredelili kot 

Slovenci, je majhen.  

 

Tabela 7: Starostna struktura prebivalcev, ki so se po narodni pripadnosti opredelili za 

Slovence, popis prebivalstva 2011, Varaždinska županija 

Županija  S
k
u
p
aj 

0
–
9
 let 

1
0
–
1
9
 let 

2
0
–
2
9
 let 

3
0
–
3
9
 let 

4
0
–
4
9
 let 

5
0
–
5
9
 let 

6
0
–
6
9
 let 

7
0
–
7
9
 let 

8
0
–
8
9
 let 

9
0
 

let 
in

 

v
eč 

Varaždinska Št. 496 14 22 16 56 100 103 96 50 36 3 

% 100 2,8 4,4 3,2 11,3 20,2 20,8 19,3 10,1 7,2 0,6 

 

Razen prve generacije Slovencev se velik delež vseh naslednjih generacij ne opredeljuje več za 

slovensko narodno pripadnost. K temu v veliki meri prispevajo etnično mešani zakoni. Na 

Hrvaškem se v matične knjige (popisne statistike) vpisuje tudi narodna pripadnost. Ker ni 
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možna dvojna narodna opredelitev, starši otroke iz etnično mešanih zakonov v večjem deležu 

opredeljujejo kot Hrvate (Medvešek 2018, 9).  

 

 

 

 

 

3 Učenje slovenščine po modelu C 

 

V skladu s hrvaško in tudi slovensko zakonodajo imajo pripadniki slovenske manjšine na 

Hrvaškem na razpolago različne oblike učenja slovenščine:4 

 

̶ učenje slovenščine v okviru javnega izobraževalnega sistema kot izbirni predmet ali 

kot fakultativni predmet na ravni srednje šole ali kot izbirni predmet po modelu C – 

jezik manjšine na ravni osnovne in srednje šole;  

̶ učenje slovenščine (tudi na osnovnih šolah) v okviru različnih projektov kot obšolska 

dejavnost; 

̶ učenje slovenščine v obliki tečajev, ki se izvajajo pod okriljem slovenskih kulturnih 

društev oziroma dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture (DPSK) ter so 

namenjeni tako mladim kot starejšim; 

̶ učenje slovenščine na visokošolski ravni izobraževalnega sistema.5  

 

Posledično so se v zadnjih letih v nekaterih županijah izboljšale možnosti za učenje 

slovenskega jezika, tudi v sklopu javnega šolskega sistema, čeprav ne v vseh. Še vedno je 

odločilni dejavnik, ali se bo sploh začelo z možnostjo učenja slovenščine po modelu C, 

vodilna oseba institucije, ki so jo pripadniki slovenske skupnosti zaprosili za uresničevanje te 

manjšinske pravice. 

Na Hrvaškem je še vedno najpogostejša in najbolj razširjena oblika učenja slovenskega jezika 

organizirana v obliki tečajev, ki jih izvajajo slovenska kulturna društva samostojno ali v obliki 

DPSK.  

 

Učenje slovenščine v hrvaških ustanovah se je začelo pred dobrim desetletjem in v šolskem 

letu 2019/20 se praznuje desetletnica učenja slovenščine v OŠ Pećine na Reki. 

 

Ustanove, kjer v Republiki Hrvaški poteka/je potekal pouk slovenskega jezika po modelu C: 

 

Osnovna šola: 

 2008/09, drugo polletje: OŠ Štrigova, Štrigova (poučevala Anita Škvorc); 

                                                 
4 Občasno je obstajala tudi možnost učenja slovenščine na ravni predšolske vzgoje, a je zaradi različnih 
objektivnih in subjektivni razlogov ta možnost nehala obstajati. 
5 Več o teh modelih v: Medvešek in Riman, 2019. 
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 2009/10–…: OŠ Pećine, Reka (poučuje Andrea Šlosar); 

 2013/14–…: OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji (poučuje Andrea Šlosar) in  

        Podružnična OŠ Jušići (poučuje Andrea Šlosar); 

 2016/17–…: OŠ Kozala, Reka (poučuje Ksenija Klovar Lukarić); 

 2016/17 –…: OŠ Vazmoslav Grželja, Buzet (poučuje Andrea Šlosar); 

 2019/20–… OŠ Klana, Klana (poučuje Andrea Šlosar); 

 2019/20–…: OŠ Marije in Line, Umag (trenutno ni učitelja); 

 pobuda vložena v OŠ Žakanje (s Podružnično OŠ Kamanje) (trenutno velja status 

»quo«). 

 

Srednja šola: 

 2011/12–…: Druga gimnazija, Varaždin (poučuje Miroslav Gradečak); 

 2013/14–2018/19: Gimnazija Pulj (trenutno sedem zainteresiranih učencev, na  

        razpis ni odziva) (trenutno ni učitelja); 

 2013/14–…: Srednja šola za uporabno umetnost in oblikovanje, Pulj (razpis v  

        teku, odprt v času 25. 11.–3. 12. 2019); 

 2015/2016–…: Srednja šola Čakovec (poučuje Miroslav Gradečak); 

 pobuda vložena na Srednji šoli za hotelirstvo in turizem v Opatiji in na Srednji šoli  

        Buzet (?). 

 

Število učencev se je od prvega šolskega leta, ko se je začel pouk po modelu C, do danes 

močno povečalo. To je prikazano v tabeli 5.  

 

Tabela 8: Število učencev in dijakov po modelu C od šolskega leta 2008/09 do šolskega leta 

2017/18 

Šolsko leto Osnovna šola Srednja šola Skupaj 

2008/09 6 – 6 

2009/10 35 – 35 

2010/11 45 – 45 

2011/12 41 64 105 

2012/13 41 46 87 

2013/14 42 97 139 

2014/15 69 59 128 

2015/16 76 82 158 

2016/17 89 79 168 

2017/18 121 65 186 

2018/19 119 52 171 

Vir: Poročila od leta 2008 do 2019 

 

3.1 Učenje slovenščine po modelu C na osnovnih šolah 
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Po modelu C so pouk v OŠ Štrigova (Medžimurska županija) začeli v drugem polletju 

šolskega leta 2008/09. Slovenskega jezika se je učilo 6 otrok, v naslednjem šolskem letu pa 

med učenci naj ne bi bilo več izkazanega interesa za učenje slovenskega jezika – sicer pa 

posamezni učenci s tega območja obiskujejo osnovne šole v Sloveniji (MZOS 2009; Mesarić 

2010, 9; Mesarić 2012, 10–11). Krauthaker, starš enega izmed učencev omenjene šole in 

pobudnik učenja slovenskega jezika, je menil, da je interes med učenci in starši za učenje 

slovenskega jezika obstajal ter da podatki opravljene ankete med starši niso kazali prave 

podobe, saj veliko staršev v anketi ni sodelovalo. 6  Zaradi nesoglasij z ravnateljem je 

Krauthaker svojega sina vpisal v OŠ Stročja vas v Sloveniji.  

 

V Sloveniji pa otrok ne šolajo samo posamezniki, ki imajo tam sorodstvene vezi oziroma 

prednike, temveč tudi mnogi drugi, pri katerih je to zaradi bližine meje tradicija oziroma 

vidijo v šolanju v Sloveniji prednosti za izobraževalne in zaposlitvene možnosti otrok, pa tudi 

pogoji v šoli naj bi bili v mnogočem boljši (prehrana, organizirano podaljšano bivanje, šolski 

avtobus) (Beti 2012). 7  Del prebivalcev občine Štrigova pa šolanja otrok v Sloveniji ne 

sprejema pozitivno, saj na to gledajo v smislu izgube hrvaške narodne identitete in slabljenja 

hrvaškega jezika.  

 

Staršev otrok, ki bi si želeli učenja slovenskega jezika v hrvaških šolah, je več kot se zdi na 

prvi pogled, se pa mnogi med njimi ne želijo izpostaviti, saj menijo, da posledično obstajajo 

možnosti negativnih pritiskov na otroke. Učenje slovenščine v določenih krajih na Hrvaškem 

predstavlja namreč politično vprašanje in nekateri prebivalci Hrvaške imajo do slovenščine 

negativen odnos.  

 

V šolskem letu 2009/10 se je učenje slovenskega jezika po modelu C za 35 učencev začelo v 

OŠ Pećine (Reka).8 V naslednjem šolskem letu se je število učencev povečalo na 45, v 

šolskih letih 2011/12 in 2012/13 je slovenščino obiskovalo 41 učencev (Vlada Republike 

Hrvaške 2013, 12–13), v šolskem letu 2017/18 pa je pouk slovenskega jezika  obiskovalo 48 

otrok. Tega pouka se v OŠ Pećine lahko udeležujejo tudi učenci drugih reških šol, pri čemer 

                                                 
6
 Leta 2013 je bila v OŠ Štrigova izvedena anketa, v kateri je 25 staršev izjavilo, da bi svoje otroke vključili k 

pouku slovenščine. Pobuda je bila posredovana Medžimurski županiji, kjer pa naj bi se zataknilo pri iskanju 

primernega kadra za pouk slovenskega jezika (Beti 2015). Informacija o obstoječem interesu za učenje 

slovenščine je bila podana julija 2014 na delovnem obisku takratnega ministra, pristojnega za Slovence v 

zamejstvu in po svetu, v Medžimurski županiji. Ob tej priložnosti so bili predstavljeni rezultati ankete, izvedene 

v Medžimurski županiji, v kateri je kar 551 učencev in 5 učiteljev pokazalo interes za učenje slovenščine 

(Međimurska županija 2014). 
7 Šolanje otrok v Sloveniji ne velja samo za prebivalce obmejne Medžimurske županije, temveč tudi za druge 

obmejne županije. V letu 2002 je iz občine Cestica (Varaždinska županija) slovenske šole obiskovalo 46 otrok. 

Prebivalci tega obmejnega kraja so tradicionalno povezani s Slovenijo in nekateri starši so svoje otroke tudi 

krstili v slovenskih župnijah. Zaradi infrastrukturnih težav v občini Cestice nekateri starši vpisujejo otroke tudi v 

vrtce v Sloveniji (Plantak 2002). 
8

 Prostovoljna dejavnost učenja slovenskega jezika se je v OŠ Pećine začela leta 2006 v okviru projekta 

Slovenska informativna točka (Si-T). Pouk se je po treh letih nadaljeval kot izbirni predmet in del javnega 

izobraževalnega kurikula (Mirković 2006, 5).  
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pa so težave zaradi organizacije prevoza, usklajevanja urnikov in drugih obveznosti učencev. 

Učenje slovenskega jezika po modelu C v OŠ Pećine uspešno poteka že deseto leto.  

 

Pouk slovenskega jezika po modelu C se je v šolskem letu 2013/14 začel tudi v OŠ Dr. 

Andrije Mohorovičića v Matuljih (in Podružnični OŠ Jušići). V šolskem letu 2017/18 se je 

na tej šoli slovenščino učilo 40 učencev v treh skupinah. 

 

Leta 2016 je bil pouk slovenskega jezika po modelu C uveden tudi v OŠ Vazmoslava 

Gržalja v Buzetu, v Istrski županiji (AKM 2017). V šolskem letu 2017/18 se je slovenščine v 

Buzetu učilo 15 učencev.  

 

Na začetku leta 2017 se je začelo učenje slovenskega jezika po modelu C tudi za 17 učencev v 

OŠ Kozala na Reki.9  

 

V Umagu je SKD Ajda med učenci osnovnih in srednjih šol izvedlo anketo, s katero so želeli 

preveriti interes za učenje slovenskega jezika kot izbirnega predmeta. V šolskem letu 2017/18 

se je v tamkajšnji OŠ Marije in Line začelo prostovoljno učenje slovenskega jezika v 

popoldanskem času – prijavljenih je bilo 19 učencev sedmih in osmih razredov (Kampos 

2017). V šolskem letu 2019/20 pa je uveden pouk slovenskega jezika po modelu C, ki ga 

obiskuje 23 učencev. 

 

 

3.2 Učenje slovenščine po modelu C na srednjih šolah 

  

Pouk slovenskega jezika po modelu C poteka tudi na srednješolski ravni. Začel se je v 

Varaždinu na predlog Sveta slovenske narodne manjšine Varaždinske županije in v 

sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev na Hrvaškem. Na pobudi sta se hitro 

odzvali pristojni telesi, županijski oddelek za šolstvo ter hrvaško ministrstvo za znanost in 

izobraževanje, in tako se je v šolskem letu 2011/12 na Drugi gimnaziji Varaždin začel 

izvajati izbirni predmet slovenskega jezika po modelu C. Ta gimnazija je tako bila prva 

srednja šola na Hrvaškem, ki je imela v okviru rednega pouka na urniku predmet slovenskega 

jezika in kulture. V prvem letu je ta pouk obiskovalo 64 dijakov (MZOS 2012), v šolskem 

letu 2018/19 pa 46 dijakov. 

 

V šolskem letu 2013/14 se je začel pouk slovenskega jezika na tej ravni tudi v Pulju, na 

Gimnaziji Pulj ter Srednji šoli za uporabno umetnost in oblikovanje.  

 

                                                 
9 Pobuda Sveta slovenske narodne manjšine Mesta Reka je bila, da bi se učenje slovenskega jezika začelo tudi v 

največji osnovni šoli na Reki, OŠ Srdoči, a po izvedeni anketi med starši in otroki sta se za učenje slovenskega 

jezika odločila samo 2 učenca, zato ravnatelj šole ni sprožil postopka za pridobitev učitelja slovenskega jezika. 

Podobno je bilo tudi v OŠ Škurinje, kjer sta se za učenje slovenščine prav tako prijavila samo 2 učenca.  
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Po podatkih za vse tri srednje šole (Drugo gimnazijo Varaždin, Gimnazijo Pulj in Srednjo 

šolo za uporabno umetnost in oblikovanje v Pulju) je v šolskem letu 2013/14 pouk 

slovenskega jezika po modelu C obiskovalo 97 dijakov (Vlada Republike Hrvatske 2014, 17). 

V šolskem letu 2014/15 je pouk slovenskega jezika v treh srednjih šolah obiskovalo 59 

dijakov, v šolskem letu 2015/16 82 dijakov (Koprivc 2016, 71) in v šolskem letu 2016/17 79 

dijakov.  
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4 Stališča učencev in dijakov  

 

Empirični del raziskave je vključeval metodo anketiranja s strukturiranim vprašalnikom, ki je 

vseboval 12 vprašanj za učence in 15 vprašanj za dijake odprtega in zaprtega tipa. 

Vprašalnika za učence in dijake sta bila pripravljena samo v slovenskem jeziku in sta 

vsebovala različne vsebinske sklope spremenljivk: 

1. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali demografsko strukturo vzorca; 

2. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali odnos in stališča do ponujene oblike učenja 

slovenščine; 

3. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali sociolingvistični status učencev oziroma 

dijakov (materinščina, sporazumevalne zmožnosti – znanje in rabo posameznih jezikov); 

4. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali percepcije/stališča o posameznem jeziku.   

 

V raziskavi je sodelovalo 155 anketirancev, od tega je 105 učencev in 55 dijakov. 

 

Anketa se je izvajala v naslednjih osnovnih šolah:  

 OŠ Pećine, Reka (anketiranih 46 učencev); 

 OŠ Kozala, Reka (anketiranih 17 učencev); 

 OŠ Andrija Mohorovičić, Matulji (anketiranih 14 učencev); 

 Področna OŠ Andrija Mohorovičić, Jušići (anketiranih 19 učencev); 

 OŠ Vazmoslava Grželja, Buzet (anketiranih 9 učencev). 

  

In v naslednjih srednjih šolah: 

 Druga gimnazija Varaždin, Varaždin (anketiranih 36 učencev); 

 Gimnazija Pulj, Pulj (anketirani 4 učenci); 

 Srednja šoli za uporabno umetnost in oblikovanje, Pulj (anketiranih 10 učencev). 

 

V času izvajanja strokovno-razvojne naloge je prišlo do določenih sprememb in tako se 

slovenščina od šolskega leta 2019/20 več ne izvaja v Gimnaziji Pulj, temveč so učenci, 

zainteresirani za pouk slovenščine, poslani na DPS. Pouk DPS-ja se izvaja v prostorih SKD 

Istra v Pulju. Osnovni problem, s katerim se trenutno soočajo šole, v katerih se izvaja 

slovenščina po modelu C, je dejstvo, da ni adekvatnega učnega kadra, ki bi lahko predaval 

slovenščino. Trenutno sta dva učitelja slovenščine, ki poučujeta po modelu C, od tega je le en 

učitelj ustrezno izobražen. Drugi učitelj je nestrokovna zamenjava in se razpis za to delovno 

mesto mora ponavljati vsakih pet mesecev. Tudi to je eden izmed izzivov, s katerimi se 

srečujejo člani slovenske skupnosti na Hrvaškem in za katerega je težko najti rešitev. 

 

K pouku slovenščine je v okviru projekta Učenje slovenskega jezika in kulture v Varaždinski 

županiji (Medvešek 2018, 18) vključenih več deklet kot fantov. Takšno razmerje v prid 

dekletom je prisotno vse od leta 2013, ko se je začelo učenje slovenščine,  medtem ko se po 

modelu C slovenščine uči približno isto število deklet in fantov. Podatki so v tabeli 9. 
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Tabela 9: Spolna struktura učencev, ki obiskujejo pouk slovenščine po modelu C 

 Število % 

Ženske 79 51,0 

Moški 72 46,5 

Skupaj 151 97,4 

Ni odgovora 4 2,6 

Skupaj 155 100,0 

 

 

Model učenja slovenščine po modelu C je bolj razširjen v osnovnih šolah in nasploh se zdi, da 

so zanj ravnatelji osnovnih šol bolj zaintesirani. Gre predvsem za to, da je slovenščino v 

osnovnih šolah lažje uvrstiti na urnik (ki je tako ali tako že zelo zaseden) kot pa v srednjih 

šolah. Poleg tega osnovne šole pogosto nimajo večjih prostorskih in materialnih težav, kot je 

to v primeru srednjih šol, ki pogosto razdelijo eno stavbo tako, da v njej poteka dvoizmensko 

delo. Ravnatelji se lažje odločijo za uvedbo pouka po modelu C, če šola nima prostorske 

stiske in če so že sodelovali v projektih (npr. Erasmus+ itn.) s slovenskimi šolami ter je njihov 

splošni vtis pozitiven. Kot enega izmed razlogov lahko navedemo tudi to, da so otroci manj 

obremenjeni s pritiskom za vpis na fakulteto oziroma z vključevanjem na trg dela. V srednji 

šoli se, razen če se dijak ni odločil za študij v Sloveniji, se pogosto odločajo za druge izbirne 

predmete, za katere ocenjujejo, da jim bodo kasneje bolj koristili. Mogoče je to tudi eden 

izmed razlogov, zakaj je trenutno v več osnovnih šol vključen predmet slovenščine. 

 

Učenci so odgovarjali tudi na vprašanje, kakšne narodne pripadnosti so. Velika večina se jih 

je opredelila za hrvaško narodno pripadnost, in sicer 141 (91 %) dijakov in učencev, 7 (84,5 

%) učencev in dijakov za hrvaško in slovensko narodno pripadnost, 3 (1,9 %) dijaki in učenci 

pa so odgovorili, da so druge narodne pripadnosti. Na vprašanje odgovora niso podali 4 dijaki 

oziroma učenci. Je pa tudi te odgovore treba vzeti z rezervo, predvsem ko gre za učence, saj 

verjetno njihova identiteta še ni dokončno izoblikovana, da bi se lahko na tak način opredelili. 

Najverjetneje jih ima večina slovenske sorodnike ali so na kak drug način povezani s 

Slovenijo. Zabeleženo je, da pouk v nekaterih šolah obiskujejo tudi učenci, ki imajo prababico 

ali pradedka iz Slovenije, je pa slovenska identiteta na način, da bi se lahko otroci opredelili 

samo za eno narodno pripadnost, izgubljena. 

 

V raziskavi je sodelovalo 105 učencev, in sicer ena osnovna šola iz Istrske županije, vse 

ostale pa iz Primorsko-goranske županije.  

 

Zajeti so bili vsi razredi osnovne šole, torej od prvega do osmega razreda. Podroben prikaz 

strukture učencev glede na starost je v tabeli 10. 

 

Tabela 10: Struktura učencev glede na starost oziroma razrede, ki jih obiskujejo  

Razred Število učencev % 
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1. 12 7,7 

2. 17 11,0 

3. 25 16,1 

4. 27 17,4 

5. 11 7,1 

6. 3 1,9 

7. 1 ,6 

8. 9 5,8 

Skupaj 105 100,0 

 

Največ učencev je k pouku slovenščine vključeno v nižjih razredih osnovne šole (od prvega 

do četrtega razreda). Verjetno je za to več razlogov. Prvič, otroci slovenski jezik obiskujejo v 

instituciji, v kateri se počutijo relativno dobro, saj v njej preživijo veliko časa. Starši pa v tem 

vidijo možnost, predvsem ko gre za učence, ki ostajajo v podaljšanem bivanju, da lahko otroci 

na ta način pridobijo dodatno znanje brez dodatnega napora, kot na primer ob obiskovanju 

posebnih tečajev. Poleg tega je ta program brezplačen. Slovenščina je v urnik vključena na ta 

način, da je sprejemljiva za otroke in njihove starše. Starši namreč ne pričakujejo, da bi se 

morali otroci vračati v šolo, ko se pouk enkrat konča. 

 

Kar zadeva višje razrede osnovne šole, je slovenski jezik težje uvrstiti na urnik in na koncu 

morajo učenci ostati v šoli še osmo in deveto uro (takšen je na primer urnik v OŠ Umag v 

šolskem letu 2019/20, pri čemer učiteljica poudarja, da je to za otroke izjemno demotivirajoča 

situacija in da je to izjemno stresno tudi za starše). Prav zato število teh otrok v višjih razredih 

upada. 

 

Podobna situacija je tudi v srednji šoli, kar je prikazano v tabeli 11. 

 

Tabela 11: Struktura dijakov glede na starost oziroma letnike, ki jih obiskujejo  

Letnik Število dijakov % 

1.  17 11,0 

2.  12 7,7 

3.  17 11,0 

4.  4 2,6 

Skupaj 50 100,0 

 

Podatki so pokazali podobno situacijo tudi v srednjih šolah, kjer je večje število dijakov, ki se 

slovenščine po modelu C učijo v prvih treh letnikih, medtem ko so bili v četrtem letniku v 

času izvajanja ankete samo 4 dijaki. 
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Pomemben dejavnik, zaradi katerega učenci in dijaki ostanejo tudi v naslednjih šolskih letih 

pri pouku slovenščine, je zadovoljstvo s poukom, in sicer kar zadeva vsebino, počutje pri 

urah, izlete in druge aktivnosti. To pa na nek način pomeni tudi zelo velik pritisk na učitelja. 

 

Tako je po zbranih podatkih izjemno veliko število otrok, ki so zadovoljni s poukom, zato je 

tudi z njihovo odločitvijo (ali odločitvijo staršev) povezano, ali bodo pouk slovenščine 

obiskovali tudi v naslednjem letu. 

 

Razlogi učenja slovenščine med učenci in dijaki so različni. Prikazani so v tabeli 12. Možnih 

je bilo več odgovorov. 

 

Tabela 12: Odgovori učencev na vprašanje, zakaj so se odločili za učenje slovenskega jezika  

Odgovori učencev na vprašanje, zakaj so se odločili za učenje 

slovenskega jezika 
Število % 

Jezik mi je všeč, je zanimiv; hočem se naučiti še enega tujega jezika. 52 33,5 

Zaradi možnosti nadaljevanje šolanja v Sloveniji. 28 18,0 

Želim se naučiti slovenščine. 28 18,0 

Ker so starši ali stari starši iz Slovenije. 13 8,3 

Zaradi druženja in zabave. 9 5,8 

Zaradi izletov. 7 4,5 

Bez odgovora 7 4,5 

V Sloveniji imam sorodnike, da se lahko pogovarjam z njimi. 5 3,2 

Govorijo ga tudi moji prijatelji. 3 1,9 

Ker se mi zdi zabavno. 3 1,9 

Slovenija je sosednja država; da bom lahko komuniciral v Sloveniji. 3 1,9 

Ker sta me vpisala starša, mama me je vpisala. 3 1,9 

V Sloveniji imam prijatelje. 2 1,2 

Ker se uči tudi moj brat/sestra. 2 1,2 

Ker grem s starši na dopust v Slovenijo. 2 1,2 

Zaradi harmonike. 1 0,6 

Rojena sem v Sloveniji. 1 0,6 

 

Iz tabele št. 12 je vidno, da so razlogi učenja slovenščine izjemno raznoliki. Predvsem gre za 

odgovor, da se otroci želijo naučiti slovenščine, ker gledajo na slovenščino kot na tuji jezik, ki 

jim verjetno odpira možnosti, ki jih drugače ne bi imeli. Zelo veliko število, 18% učencev, pa 

se je za učenje odločilo zaradi študija. Nimajo vsi, ki se odločajo za študij, slovenskih 

korenin. Med tistimi, ki so odgovorili, da želijo na študij, so predvem dijaki, ki že zdaj 

razmišljajo o tem, kaj vse jim lahko ponudi Slovenija. Enako število otrok je dalo splošni 

odgovor, iz katerega ni mogoče videti, ali imajo slovenske korenine. Samo označili so 

namreč, da se želijo naučiti slovenščine. Zanimliva je skupina 8,3% (13 učencev in dijakov) 

tistih, ki so izrecno napisali, da imajo ali atrše ali stare starše iz Slovenije. 3,2 % (5 učencev in 

dijakov) učencev in dijakov pa se je odločilo za učenje slovenščine zato, ker imajo sorodnike 
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v Sloveniji. Če ti dve kategoriji združimo, skupaj z izjavo ene izmed učenk, da je rojena v 

Sloveniji, pridemo do številke 12,1% učencev, vključenih v učenje slovenskega jezika, ki 

imajo določene vezi s Slovenijo oz. je to zanje poglavitni motivacijski dejavnik. Žal, je to 

relativno majhno število, vseeno pa kaže, da se tudi prek učenja slovenščine v hrvaških 

ustanovah lahko pride do ciljne skupine zunaj slovenskih društev na Hrvaškem.  

 

V tabeli 13 so prikazani odgovori učencev in dijakov na vprašanje, ali so zadovoljni s poukom 

slovenščine, v tabeli 14 pa odgovori učencev in dijakov na vprašanje, ali bodo nadaljevali z 

obiskovanjem pouka slovenščine. 

Tabela 13: Odgovori učencev in dijakov na vprašanje, ali so zadovoljni s poukom 

slovenskega jezika v šoli 

Odgovori Število učencev in dijakov % 

Zelo nezadovoljen 1 0,6 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 4 2,6 

Zadovoljen 31 20,0 

Zelo zadovoljen 119 76,8 

Skupaj 155 100,0 

 

Na to vprašanje so odgovorili vsi anketirani učenci in dijaki. Razvidno je, da so predvsem 

zadovoljni. Več kot 70 % jih je obkrožilo, da so zelo zadovoljni s poukom slovenskega jezika. 

Kot je že bilo omenjeno, je to dodaten pritisk na učitelje, ki se zavedajo, da bodo obdržali 

otroke pri pouku slovenščine le, če bo njihov pouk dovolj kreativen, inovativen in zanimiv. V 

vrsti različnih aktivnosti, ki se ponujajo kot zunajšolske in obšolske dejavnosti, je namreč 

slovenščina na določen način manj atraktivna. Otroci in starši, ki nimajo neposrednega stika s 

Slovenijo (sorodstvene vezi itd.), lahko tako hitro opustijo interes za učenje slovenskega 

jezika in kulture. 

 

To pomembno vlogo imajo poleg učitelja tudi slovenske manjšinske organizacije na 

Hrvaškem (sveti slovenske manjšine, slovenska društva), ki lahko popestrijo pouk slovenščine 

s sodelovanjem na vabilo učitelja oziroma ki lahko tudi materialno pomagajo, in to v obliki 

izvedbe izleta, finančne podpore, obiska otroških in lutkovnih predstav itn. 

 

Pomembno vlogo ima tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike 

Slovenije, predvsem z donacijo brezplačnih učbenikov. Finančna komponentna je namreč v 

očeh staršev izjemno pomembna. Pomembni pa so tudi odhodi v Slovenijo, ekskurzije, ki jih 

deloma podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, deloma 

pa slovenske manjšinske organizacije – šola pa tega brez pomoči staršev ne bi mogla izvesti. 

Na ta način otroci pridobijo izkušnjo uporabe slovenskega jezika na terenu, kar za občutek 

uporabnosti jezika, ki se ga otroci učijo, pomeni izjemno veliko. 
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Prav vse to vpliva na občutek zadovoljstva in tudi na odločitev otrok (in njihovih staršev), ali 

bodo nadaljevali z učenjem slovenščine.  

 

Tabela 14: Odgovori učencev in dijakov na vprašanje, ali bodo tudi naslednje leto obiskovali 

pouk slovenskega jezika 

 Število učencev in dijakov % 

Da 91 58,7 

Ne 20 12,9 

Ne vem 44 28,4 

Skupaj 155 100,0 

 

Tudi na vprašanje, ali bodo naslednje leto obiskovali pouk slovenskega jezika, so odgovorili 

vsi anketiranci. Več kot 50 % dijakov in učencev je odgovorilo, da bodo nadaljevali s poukom 

slovenščine. 20 dijakov in učencev je napisalo, da ne bodo nadaljevali s poukom, ampak od 

tega jih 11 zaključuje izobraževanje (7 osnovnošolsko in 4 srednješolsko). Trije učenci 

zaključujejo četrti razred osnovne šole, kar pomeni, da ne bodo več imeli ene učiteljice, 

temveč se jim bo začel predmetni pouk. Naslednje šolsko leto bodo tako obiskovali peti 

razred osnovne šole, kar na Hrvaškem predstavlja dodaten izziv. V petem razredu se namreč 

začne predmetni pouk, ti trije učenci pa so iz podružnične šole, kar pomeni, da bodo 

najverjetneje na pouk v osnovno šolo potovali, zato jim bo slovenščina predstavljala (in tudi 

staršem) dodatno obremenitev glede prevoza v šolo. 

 

Največi delež neodločnih je med učenci v OŠ Pećine in OŠ Matulji, in to ne glede na starost 

učencev. OŠ Pećine je tudi šola, kjer je k pouku slovenščine vključenih največ učencev, tako 

da je to bilo tudi za pričakovati. OŠ Matulji je v šolskem letu 2019/20 začela z obnovo in je 

tudi to močno vplivalo na urnik in določene težave, ki jih imajo zdaj učenci, ki obiskujejo 

slovenski jezik. Na to težavo je prav tako opozarjala učiteljica slovenščine. 

 

Učenci so odgovarjali tudi na vprašanje, kaj jim je všeč pri pouku slovenščine. Odgovori so v 

tabeli 15. Možnih je bilo več odgovorov. 

 

Tabela 15: Odgovori učencev in dijakov na vprašanje, kaj jim je všeč pri pouku slovenščine 

Odgovori učencev in dijakov na vprašanje, kaj jim je všeč pri pouku 

slovenščine 
Število % 

Učenje brez prisile (igre, dobro vzdušje, dobra družba). 72 46,4 

Izleti 55 35,4 

Dobra učiteljica/Dober učitelj. 23 14,8 

Vse 22 14,1 

Brez odgovora 12 7,7 

Všeč mi je vse, kar se učimo o jeziku in kulturi  Slovenije. 10 6,4 

Pesmice 7 4,5 
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Veliko se učimo 7 4,5 

Zanimiv jezik, zanimive slovenske igre, zanimive navade. 6 3,8 

Dvojina 3 1,9 

Učim se novega jezika. 2 1,2 

Ne vem 1 0,6 

Besedilo o kremni rezone 1 0,6 

Slovenščina mi je hecen jezik 1 0,6 

 

Iz tabele št. 15. so vidni odgovori, kaj je učencem všeč pri pouku slovenščine. Predvem je to 

učenje brez prisile, navzoči so inovativni elementi, ki jih učitelji in učiteljice vnašajo v sam 

proces pouka. Na to pomembno vpliva tudi družba sošolcev. Sproščen odnos kot nekaj najbolj 

všečnega je navedlo kar visokih 46,4% anketirancev. V enega izmed pomembnejših 

elementov spadajo tudi izleti, to je izpostavilo kar 35,4% anketirancev. Pomemben je tudi 

odnos učiteljice/učitelja do učencev, kar je navedlo 14,8% učencev. Učenci so navedli še 

različne druge razloge, kot so pesmice, ki se jih učijo (4,5%), dvojima (1,9), besedilo o 

kremni rezini, ki so ga obravnavali pri pouku in dejstvo, da je za enega izmed dijakov 

slovenščina celo hecen jezik. 

 

Čeprav se anketirani učenci učijo slovenščine in naj bi po zakonu Republike Hrvaške imeli 

slovenske korenine, slovenski jezik zunaj šole uporabljajo izjemno redko. Starši, ki imajo za 

materni jezik slovenščino, pa na svoje otroke tudi ne prenašajo tega znanje. Žal je na 

Hrvaškem prekinjen medgeneracijski prenos slovenskega jezika. Razlogov za to je več. Eden 

izmed njih je, da se je že v času nekdanje Jugoslavije slovenščina opuščala. Poleg tega 

pripadniki slovenske manjšine na Hrvaškem slovenščine, razen v zasebnih situacijah in 

slovenskih društvih, v javnem življenju (pošti, banki, trgovini itd.) nimajo možnosti 

uporabljati. 

 

Prav zato je slovensko manjšino na Hrvaškem, če želi imeti več mladih, treba začeti učiti tudi 

slovenščino in vztrajati pri tem v celotni izobraževalni vertikali. Trenutno v nobenem 

hrvaškem kraju ne obstaja vertikala, ki bi otrokom pomagala, da se slovenščine naučijo na 

visoki ravni. To vključuje vrtec, učenje slovenščine v osnovni šoli in možnost nadaljevanja 

učenja slovenščine v srednji šoli. Na ta način bi tudi pripadniki slovenske skupnosti na 

Hrvaškem dobili osebo, ki bi jo lahko poslali na študij slovenščine, in bi zapolnila vrzel kadra, 

ki ga primanjkuje. 

 

Odgovori učencev in dijakov, s kom govorijo slovensko, so pomembni in indikativni. 

Razvidno je, da se slovenščina uporablja izjemno redko. V tabeli 16 je prikazano, s kom se 

učenci pogovarjajo zunaj šole, torej v družinskem in družabnem okolju. 

 

Tabela 16: Odgovori učencev glede rabe slovenščine doma (N = 155) 

Sogovornik Relevantna frekvenca Št. anketirancev 
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z mamino mamo ,0323 5 

z maminim očetom ,0258 4 

z družinskimi prijatelji ,0129 2 

z očetovo mamo ,0065 1 

z očetovim očetom ,0065 1 

z očetom ,0065 1 

z brati in/ali sestrami ,0000 0 

z mamo ,0000 0 

 

 

Na vprašanje, s kom se pogovarjajo doma samo v slovenščini, so odgovorili vsi anketiranci. 

Zanimivo je, da se doma ali z družinskimi prijatelji pogovarjajo v slovenščini izjemno malo. 

Predvsem se je slovenščina ohranila v krogu družine z mamine strani (z babico in dedkom po 

mamini strani). V manjši meri sta to starša z očetove strani in sklepa se lahko, da je to 

verjetno v tistih primerih, ko se tudi z očetom pogovarjajo v slovenščini. Z mamo se nihče 

izmed anketiranih ne pogovarja samo v slovenščini.  

 

Pravzaprav je iz odgovorov razvidno, da se učenci in dijaki s svojo družino pogovarjajo 

predvsem v hrvaščini. Določeno število učencev in dijakov je obkrožilo tudi možnost o 

delnem pogovarjanju s člani družine v slovenščini in kakšnem drugem jeziku. Pregled 

odgovorov je v tabeli 17. 

 

Tabela 17: Odgovori učencev in dijakov glede rabe slovenščine in hrvaščine oziroma 

slovenščine in drugega jezika 
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Delno v hrvaščini in delno v 

slovenščini 

5 2 9 2 1 3 1 4 

Delno v slovenščini in delno v drugem 

jeziku 

2 3 1 1 1 2 2 3 

 

Iz tabele je razvidno, da učenci in dijaki z različnimi družinskimi člani in družinskimi 

prijatelji občasno, verjetno ob kakih posebnih priložnostih, uporabljajo tudi slovenki jezik. 

Zanimivo je, da je v primerjavi z drugimi člani znotraj družine določeno število mladih 

navedlo, da se z družinskimi prijatelji pogovarjajo samo v slovenščini. To je dejavnik, ki ga 

do sedaj nismo upoštevali, razvidno pa je, da tudi posamezniki, povezani z družino, lahko na 

to pozitivno vplivajo in imajo relativno velik pomen pri ohranjanju slovenskega jezika. 

Najverjetneje gre predvsem za družinske prijatelje, ki živijo v Sloveniji ali slovenščino redno 

uporabljajo v vsakdanjem življenju.  
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Relativno majhna uporaba slovenskega jezika v komunikaciji s člani družine in družinskimi 

prijatelji ne preseneča preveč, če upoštevamo, da so učenci in dijaki za materni jezik navedli 

predvsem hrvaščino. To je prikazano v tabeli 18. 

 

Tabela 18: Materni jezik učencev in dijakov 

Materni jezik Relevantna frekvenca Število anketirancev 

Hrvaščina ,9870 153 

Slovenščina ,0258 4 

Srbščina ,0194 3 

Nemščina ,0065 1 

 

Iz tabele je razvidno, da je materni jezik med učenci in dijaki predvsem hrvaščina. Zakaj je 

tako, ni znano. Verjetno na to vpliva tudi politika hrvaške države, in prav tako dejstvo, ki je že 

bilo omenjeno, in sicer da ne obstaja medgeneracijski prenos slovenskega jezika ter da je bila 

v času nekdanje Jugoslavije zaželena uporaba srbohrvaščine. Starši so izgubili navado 

govorjenja slovenščine znotraj družine in s sorodniki. Razlike glede maternega jezika med 

učenci in dijaki ni. 

 

Učence in dijake smo spraševali tudi, kako sami ocenjujejo svoje znanje slovenščine. 

Odgovori so v tabeli št. 19. 

 

Tabela 19: Ocena znanja slovenskega jezika 
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Razumem  4,37 79 59 14 2 1 0 155 

Berem  4,30 73 56 17 4 4 4 155 

Pišem  4,23 79 42 23 9 1 1 155 

Govorim  3,94 51 55 34 10 2 3 155 

 

Dijaki in učenci so subjektivno ocenili svoje jezikovne kompetence. Najbolje so ocenili svoje 

razumevanje slovenskega jezika, na drugem mestu sledi razumevanje. Relativno dobro so 

ocenili tudi raven pisanja, najslabše pa so ocenili govor. To je tudi pokazatelj, da bi se učenci 

morali večkrat znajti v situacijah, da morajo govoriti slovensko in bi tudi na ta način lažje 

spregovorili, brez zadržkov. Prav tu je tudi pomembna vloga slovenskih ustanov, ki skrbijo za 

Slovence zunaj meja Slovenije, da bi se čimveč otrok slovenskega rodu iz Hrvaške vključilo v 

poletne šole slovenskega jezika ali v različne tabore, kjer bi bila govorna uporaba slovenščine 

stalno navzoča.  

 



 

29 

 

V procesu učenja in ponovne revitalizacije slovenskega jezika na Hrvaškem ima pomembno 

vlogo tudi dejstvo, kako učenci vidijo slovenski jezik in koliko jim je pomemben. Zdi se, da 

slovenski jezik zaseda visoko mesto, takoj za hrvaškim in angleškim jezikom. To je razvidno 

iz tabele 20. 

 

Tabela 20: Odgovori učencev na vprašanje, kako pomemben je zanje posamezni jezik 

Jezik Hrvaščina Angleščina Slovenščina Nemščina 

Aritmetična sredina 4.94 4.53 4.21 2.44 

Zelo pomemben 100 66 40 11 

Pomemben  28 45 16 

Niti pomemben niti nepomemben 1 8 15 15 

Nepomemben   2 22 

Zelo nepomemben 1 1  36 

Skupaj 102 103 102 100 

 

Ker na to vprašanje niso vsi odgovorili, se lahko pomembnost jezika prikaže tudi z 

aritmetično sredino. Učenci so ocenili hrvaščino kot izjemno pomembno, in sicer je po 

aritmetični sredini hrvaščina ocenjena s 4,94 (maksimalno 5.). Takoj za hrvaščino sledi 

angleški jezik s 4,53. Nato sledi slovenščina, in sicer pred nemškim jezikom. Aritmetična 

sredina za slovenski jezik je 4,21 in za nemški jezik 2,44. Torej učenci, ki se učijo 

slovenščino, ocenjujejo ta jezik kot pomemben tako za njihovo okolje kot najverjetneje 

nudenje možnosti, ki jim jih znanje slovenščine odpira. 

 

Dijaki so imeli dodatna vprašanja in so med drugim morali podati mnenje o posameznih 

trditvah, povezanih s slovenskim jezikom. Z odgovori oziroma strinjanjem in nestrinjanjem s 

trditvami pa je možno posledično tudi ugotoviti, zakaj se dijaki učijo slovenščino. Odgovori 

so prikazani v tabeli 21. 

 

Tabela 21: Mnenje dijakov o posameznih trditvah 
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Znanje slovenščine je koristno za 

poklicno usposabljanje in študij v 

Sloveniji. 

4,82 42 7 1    50 

Znanje slovenščine je potrebno zaradi 

možnosti zaposlitve v Sloveniji. 

4,72 36 14     50 
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Znanje slovenščine je potrebno za 

sporazumevanje s prebivalci 

obmejnih mest v Sloveniji. 

4,14 15 

 

 

29 5  1  50 

Pomembnejše je znanje drugih tujih 

jezikov (npr. angleščine, nemščine) 

kot pa znanje slovenskega jezika. 

3,90 12 22 12 1 1 2 48 

V šoli se slovenščino učijo v večjem 

številu hrvaški otroci kot pa slovenski. 

3,82 24 5 13 4 4  50 

Znanje slovenščine je koristno pri 

zaposlitvi v domačem okolju. 

3,14 5 13 18 12 2  50 

Znanje slovenščine omogoča 

sporazumevanje znotraj držav 

Evropske unije. 

3,02 3 11 22 12 2  50 

 

Trditev, s katero se dijaki najbolj strinjajo, je uporabnost slovenskega jezika za poklicno 

usposabljanje in študij v Sloveniji. V tem se deloma skriva odgovor na vprašanje, zakaj se 

vključujejo v pouk slovenščine – ker svojo bližnjo prihodnost vidijo v Sloveniji. Tudi druga 

trditev je povezana s trgom dela, saj so dijaki spoznali, da jim učenje sosedskega jezika 

ponuja boljšo priložnost in širše možnosti. Slovenščina je prav tako prepoznana tudi jezik 

razumevanja ob občasnem obiskovanju slovenskih krajev (zaradi obiska trgovin, zabav ali 

drugih aktivnosti, ki se jih mladi na obmejnem območju udeležujejo). 

 

Prednost pred slovenščino imajo drugi jeziki, kar je razvidno iz tabele 20, saj so hrvaščino in 

angleščino ocenili kot pomembnejši v primerjavi s slovenščino. Zanimivo pa je, da se najmanj 

strinjajo s trditvama, da slovenščina omogoča sporazumevanje znotraj držav Evropske unije 

in da slovenščina ni prepoznana (in pomembna), ko gre za iskanje zaposlitve v obmejnem 

kraju. Tudi to nakazuje, da so gospodarske in trgovske vezi med Slovenijo in Hrvaško v 

obmejnem območju še vedno dokaj šibke. 
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5 Stališča staršev  

 

Pomembno vlogo pri afirmaciji ter učenju in ohranjanju slovenskega jezika imajo prav starši 

in ne samo hrvaške izobraževalne institucije ali slovenske kulturne in izobraževalne institucije 

na Hrvaškem. Prav mnenje staršev je izjemno pomembno in je veliko tega odvisno od njih. 

Zato so nas tudi zanimali določeni segmenti, kako starši razmišljajo in kakšne želje imajo, ko 

gre za učenje slovenščine po modelu C. Empirični del raziskave o ugotavljanju stališč staršev 

je vključeval metodo anketiranja s pomočjo strukturiranega vprašalnika, ki je vseboval 14 

vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Vprašalniki za starše so bili pripravljeni v slovenskem in 

hrvaškem jeziku, tako da so lahko sami izbirali, v katerem jeziku bodo izpolnjevali 

vprašalnik. Vprašalnik je vseboval različne vsebinske sklope spremenljivk: 

 

1. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali demografsko strukturo vzorca; 

2. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali odnos in stališča do ponujene obšolske 

dejavnosti; 

3. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali sociolingvistični status staršev (materinščina, 

sporazumevalne zmožnosti – znanje in raba posameznih jezikov);  

4. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali percepcije/stališča o posameznem jeziku.   

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 111 staršev, od tega jih je samo 8 (7,2 %) izbralo vprašalnik v 

slovenščini. Drugi starši, torej 103 (92,8 %), so izbrali vprašalnik v hrvaščini. 

 

V anketiranje so bili vključeni starši vseh učencev, a smo dobili vrnjenih nekaj manj 

izpolnjenih anket staršev. V tabeli 22 so evidentirani starši, ki so vrnili ankete, po šolah. 

 

Tabela 22: Odgovori staršev na vprašanje, katero šolo obiskuje njihov otrok  

Ime šole Število staršev, ki so 

sodelovali v anketi 

% 

OŠ Pečine, Reka 37 33,3 

OŠ Vazmoslava Gržalja, Buzet 10 9,0 

Gimnazija Pulj, Pulj 1 ,9 

Srednja šola za uporabno umetnost in oblikovanje, Pulj 1 ,9 

OŠ Nikola Tesla, Reka10 1 ,9 

OŠ Andrije Mohorovičića, Matulji 18 16,2 

OŠ Kozala, Reka 8 7,2 

Podružnična osnovna šola Jušići, Matulji 7 6,3 

Druga gimnazija, Varaždin 26 23,4 

Brez odgovora 2 1,8 

Skupaj 111 100,0 

 

                                                 
10 Starši vozijo otroka na pouk slovenskega jezika po modelu C v drugo osnovno šolo. 
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Anketni vprašalnik je izpolnilo več žensk kot moških, in sicer 89 žensk (80,2 %) in 21 moških 

(18,9 %). Brez odgovora je bila ena anketa. Pomembno se zdi preveriti tudi izobrazbeno 

strukturo staršev, ki je prikazana v tabeli 23. 

 

Tabela 23: Izobrazbena struktura staršev 

Izobrazba Število % 

Osnovna šola 2 1,8 

2- ali 3-letna strokovna šola 8 7,2 

4-letna srednja šola 39 35,1 

Višja, visoka ali univerzitetna izobrazba 59 53,2 

Magisterij 1 ,9 

Brez odgovora 2 1,8 

Skupaj 111 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da je bilo med starši največ takih, ki imajo višjo, visoko in univerzitetno 

izobrazbo. To pa tudi ne preseneča. Največ anketiranih je prav iz Primorsko-goranske 

županije (71 posameznikov oziroma 63 % anketiranih) in po popisih iz leta 2011 je na 

območju Primorsko-goranske županije 20 % prebivalcev imelo končano višjo, visoko ali 

univerzitetno izobrazbo, medtem ko je srednjo šolo končalo 57,73 % prebivalcev županije. 

Istrska županija, iz katere je bilo 12 anketiranih staršev, ima tudi relativno visoko število 

fakultetno izobraženih oseb. Po popisu iz leta 2011 je bilo tam 16,57 % prebivalcev, ki so 

imeli končano višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo. Srednjo šolo pa je imelo končano 

55,81 % prebivalcev Istrske županije. 

 

V Varaždinski županiji, iz katere je bilo 26 anketirancev, je imelo 11,92 % prebivalstva 

končano višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo ter 53,35 % prebivalcev srednjo šolo.  

Področja zaposlitve staršev so zelo raznolika. Ti podatki so prikazani v tabeli 24. 

 

Tabela 24: Področja zaposlitve staršev  

Področje zaposlitve Število  % 

Javna uprava 10 9,0 

Industrija, obrt 30 27,0 

Trgovina 16 14,4 

Banka, zavarovalništvo 1 0,9 

Šola, kultura 12 10,8 

Turizem 3 2,7 

Zdravstvo 12 10,8 

Gospodinjec/-ka 5 4,5 

Nezaposlen/-a 7 6,3 

Upokojenec/-ka 1 0,9 
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Drugo11 13 11,7 

Brez odgovora 1 0,9 

Skupaj 111 100,0 

 

Kot je razvidno iz tabele, je struktura staršev res različna. Nekateri podatki so mogoče 

pomembnejši, da bi se nasploh razumela situacija med otroki in starši, ko gre za učenje 

slovenskega jezika po modelu C, in sicer narodna pripadnost in materni jezik. 

 

Kot je bilo tudi pričakovati po jeziku vprašalnikov, ki so jih starši izpolnili, so se anketiranci 

opredelili za hrvaško narodno pripadnost. Podrobni podatki so v tabeli 25. 

 

Tabela 25: Narodna pripadnost staršev 

Pripadnost Število % 

Hrvaška narodna pripadnost 98 88,3 

Slovenska narodna pripadnost 1 ,9 

Hrvaška in slovenska narodna pripadnost 4 3,6 

Drugo12 7 6,3 

Brez odgovora 1 ,9 

Skupaj 111 100 

 

Kot je razvidno iz tabele, se je samo 5 posameznikov opredelilo za slovensko oziroma 

slovensko in hrvaško narodno pripadnost, kar je presenetljivo malo. Obstaja pa možnost, 

glede na to, da je anketo izpolnjeval eden izmed staršev, da ima mogoče drugi starš vezi s 

Slovenijo. Poleg tega je vprašanje tudi, ali imajo mogoče starši veze s Slovenijo (če gre za 

drugo ali tretjo generacijo), nimajo pa toliko močnega občutka pripadnosti slovenski identiteti 

in v njihovem življenju Slovenija (in posledično tudi občutek pripadnosti slovenski identiteti) 

ne igra tako močne vloge. 

 

Z narodnostno pripadnostjo je povezan tudi materni jezik. Po popisih prebivalstva je vedno 

manj govorcev slovenščine kot je zabeleženih Slovencev v popisu prebivalstva. Prav zato se 

je pričakovalo, da bo še manjše število staršev za materni jezik izbralo slovenščino. 

 

Prikaz maternega jezika staršev je v tabeli 26. Na izbiro je bilo več odgovorov. 

 

Tabela 26: Materni jezik staršev 

Materni jezik Relevantna frekvenca Število anketirancev 

                                                 
11 Drugo: informacijska tehnologija (1; 0,9 %), odvetnik (1; 0,9 %), zasebni sektor (1; 0,9 %); projektiranje (2; 

1,8 %); projektiranje v ladjedelstvu (1; 0,9%); promet z nepremičninami (1; 0,9%); socialna skrb (1; 0,9 %); 

gostinstvo (2; 1,8 %); umetniška obrt (1; 0,9%); vodovod (1; 0,9 %); voznik tovornega motornega vozila                     

(1; 0,9 %). 
12 Drugo: hrvaška in filipinska (1; 0,9 %), muslimanska (2; 1,8 %), perujska (2; 1,8 %), poljska (1; 0,9 %) in  

srbska (1; 0,9 %). 
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Hrvaščina ,990991 110 

Slovenščina ,054054 6 

Srbščina ,009009 1 

 

Tudi srbščina je bila skupaj z madžarščino in nemščino ponujena kot izbira. Razen jezikov, 

ponujenih v vprašalniku, je relativno veliko staršev (7,2 %) ponudilo tudi druge odgovore, in 

sicer: angleščina in filipinščina (1; 0,9 %), bosanščina (2; 1,8 %), čakavščina (1; 0,9 %), 

italijanščina (1; 0,9 %), poljščina (1; 0,9 %), španščina in angleščina (2; 1,8 %). 

 

Na določen način to ne preseneča, saj so starši, predvsem tisti, ki živijo v obmejnem območju 

in so mogoče spoznali vrednost znanja več jezikov, prepoznali ponujeno možnost za svoje 

otroke, da bi se naučili jezik soseda, in so tako izkoristili možnosti, ki jim jih ponuja pouk 

slovenščine po modelu C. Poleg tega gre predvsem za ruralna področja (Primorsko-goranska 

županija in Istrska županija), kjer je migracija prebivalstva močna in se to reflektira tudi v 

odgovorih. 

 

To je prav tako razvidno iz odgovorov, ki so jih starši ponujali kot razloge za obisk pouka 

slovenščine. Možnih je bilo več odgovorov. Odgovori so prikazani v tabeli 27. 

 

Tabela 27: Razlog za obisk pouka slovenščine po modelu C 

Razlogi za obisk pouka slovenščine po modelu C Število % 

Ker si je to otrok želel sam 33 36,6 

Zaradi študija in nadaljnjega izobraževanja 15 16,65 

Ima slovenske prednike 15 16,65 

Ker je koristno znati jezik sosednje države 13 14,43 

Ker je vsak tuji jezik koristen in dodatno bogastvo 9 9,99 

Ker mu je ta jezik lahko koristen 7 7,7 

Zaradi bližine in povezave s Slovenijo 5 5,5 

Ker imamo sorodnike v Sloveniji 5 5,5 

Ker so starejše generacije rekle, da je zanimivo in poučno 4 4,4 

Zaradi novih veščin 3 3,3 

Otrok se rad uči tuje jezike 2 2,2 

Ker nekateri člani družine govorijo slovensko 1 1,1 

Zaradi planinarjenja po Sloveniji 1 1,1 

Brez odgovora 6 6,6 

 

Razvidno je, da starši podpirajo svoje otroke pri njihovih odločitvah. Tako je kar 36,6 % 

staršev zapisalo, da se je njihov otrok sam odločil, da bi rad obiskoval pouk slovenskega 

jezika. Zelo močen razlog je učenje slovenščine zaradi možnosti nadaljnjega šolanja in 

študija. Ta razlog je predvsem motivacijski dejavnik v srednji šoli, čeprav so to navajali tudi 

starši učencev v osnovni šoli. Tudi 16,65 % staršev, tako kot za študij in nadaljnje 
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izobraževanje, je napisalo, da imajo slovenske prednike (predvsem je šlo za drugo in tretje 

koleno). Pozitivno je tudi to, da so na visokem četrtem mestu razlogov navedli, da je to jezik 

soseda in da bo to za otroka koristno. Ta jezik soseda je možno povezati tudi z razlogom, ki 

ga je navedlo 5,5 % staršev, in sicer zaradi bližine Slovenije. 

 

Kot je razvidno iz zapisanega, so razlogi res različni, od tega, da imajo otroci vezi s Slovenijo, 

do tega, da tudi načrtujejo odhod v Slovenijo. Pomembno je poudariti, da so starši istočasno 

navajali več razlogov, iz česar je razvidno sobivanje s sosednjo državo. 

 

Starši so s poukom slovenščine zadovoljni. Na vprašanje, kako so zadovoljni s poukom 

slovenskega jezika v šoli, je odgovorilo 108 staršev. Podatki so v tabeli 28. 

 

Tabela 28: Kako so starši zadovoljni s poukom slovenščine 

Raven zadovoljstva Število % 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 3 2,7 

Zadovoljen 29 26,1 

Zelo zadovoljen 76 68,5 

Brez odgovora 3 2,7 

Skupaj 111 100 

 

Čeprav starši niso neposredno vključeni v pouk slovenščine po modelu C, je očitno, da 

rezultati, ki jih pokažejo njihovi otroci, kot tudi odnos učiteljice, šole in drugih institucij, ki 

vplivajo na oblikovanje učenja slovenščine po modelu C v šolah (izleti, brezplačni udžbeniki, 

dodaten didaktični material), prav tako vplivajo na to, da slovenščina izstopa v smislu boljše 

materialne in finančne podpore pouka, ter na oblikovanje mnenja staršev. To vpliva tudi na 

odločitev, ali bodo njihovi otroci nadaljevali z obiskom pouka slovenščine. Pogosto so prav 

starši (skupaj z učitelji) tisti, ki imajo pomembno vlogo pri odločitvi, če se bo otrok vključil v 

pouk ali pa ne. 

 

To je razvidno tudi iz odgovora enega starša, ki je obrazložil, zakaj njegov otrok obiskuje 

pouk slovenščine po modelu C: »Od starejših generacij učencev smo slišali pozitivne 

izkušnje. Da se ne uči samo jezik, temveč tudi slovenska kultura, ter da je vse dobro in lepo 

organizirano kot druženje.« 

 

Očitno to zadovoljstvo vpliva na odločitev staršev in otrok, ali bodo nadaljevali s poukom 

slovenščine. Podatki o odgovoru na vprašanje, ali bo njihov otrok tudi naslednje leto 

obiskoval pouk slovenskega jezika, so v tabeli 29. 

 

Tabela 29: Odgovori staršev na vprašanje, ali bo njihov otrok tudi naslednje leto obiskoval 

pouk slovenskega jezika 

 Število % 
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Da 91 82,0 

Ne 4 3,6 

Ne vem 16 14,4 

Skupaj 111 100,0 

 

Kar 82 % staršev je odgovorilo, da bo njihov otrok nadaljeval z obiskom slovenščine v šolah 

po modelu C. Starši, ki so odgovorili, da otroci ne bodo nadaljevali pouka slovenščine, imajo 

najverjetneje otroke v končnih razredih osnovne ali srednje šole. Zakaj je 14,4 % staršev 

obkrožilo, da ni sigurno, ali bo njihov otrok nadaljeval obisk slovenščine, pa ni jasno. 

Verjetno je več zunanjih dejavnikov, ki bodo vplivali na to odločitev (urnik, otroške želje in 

afinitete itn.). 

 

Na starše vplivajo različni razlogi, ali bodo otroka vpisali na pouk slovenščine. Včasih so to 

brezplačen učbenik, včasih brezplačen izlet, pa tudi odnos učiteljev na šoli do tega predmeta. 

Natančno se vidi, koliko lahko učitelji razrednega in predmetnega pouka vplivajo na otroke. V 

Osnovni šoli Kozala, kjer je bila učiteljica razrednega pouka naklonjena slovenščini, je 

povabila učiteljico slovenskega jezika, da predstavi predmet na prvem roditeljskem sestanku. 

V tem letu se je na pouk slovenščine vpisalo kar 17 učencev iz prvega razreda. V naslednjem 

šolskem letu, ko učiteljice razrednega pouka niso povabile učiteljice slovenščine in tudi same 

niso motivirale ne staršev ne učencev, se je na pouk slovenskega jezika vpisala samo ena 

učenk prvega razreda.13 

 

Glede pozitivnega odnosa do tujega jezika, v tem primeru do slovenščine, je pomembno tudi, 

kakšen odnos imajo do jezikov same družine. Prav zato so bili tudi starši vprašani, v katerem 

jeziku govorijo s člani svoje družine. 

 

Pogovarjajo se predvsem v hrvaščini, smo pa v naslednji tabeli, kot tudi za otroke, prikazali 

številke, ko gre za slovenščino. Odgovori na vprašanje, v katerem jeziku ali jezikih se 

pogovarjajo z družinskimi člani in prijatelji, (samo v slovenščini), so v tabeli 30. 

 

Tabela 30: Odgovor staršev glede rabe slovenščine doma  

Sogovornik, s katerim se pogovarjajo samo v 

slovenščini 

Relevantna 

frekvenca 

Št. 

anketirancev 

z očetom ,0270 3 

z otroki ,0180 2 

z mamo ,0180 2 

z bratom in/ali sestro ,0090 1 

 

Na vprašanje, s kom se pogovarjajo doma samo v slovenščini, niso odgovorili vsi anketiranci. 

Pravzaprav je iz odgovorov razvidno, da se tudi starši, tako kot učenci in dijaki, s člani svoje 

                                                 
13 Iz pogovora z učiteljicami Sandro Grudenić in Ksenijo Klovar. 
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družine pogovarjajo predvsem v hrvaščini. Določeno število staršev, kar je bilo tudi za 

pričakovati, pa je obkrožilo tudi, da se delno pogovarjajo s člani družine v drugem jeziku, 

kamor so uvrstili tudi slovenščino. To je prikazano v tabeli 31. 

 

Tabela 31: Odgovori staršev glede rabe slovenščine in hrvaščine  
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Delno v hrvaščini delno v slovenščini 1 0 0 6 1 

 

Kot je razvidno iz tabele, je uporaba hrvaščine in slovenščine izjemno majhna. Pravzaprav so 

družinski prijatelji močan motivacijski dejavnik, ko gre za uporabo slovenskega jezika. 

Verjetno gre za družinske prijatelje, ki živijo v Sloveniji oziroma uporabljajo slovenščino. 

Poleg tega to tudi nakazuje obstoječe čezmejne stike. 

 

Starše smo povprašali tudi o njihovem mnenju o položaju slovenskega jezika, slovenski 

skupnosti na Hrvaškem ter o povezavi med enim in drugim. Mnenja so prikazana v tabeli 32. 

V tabeli so prikazana tako tista, s katerimi se starši najbolj strinjajo, kot tista, s katerimi se 

najmanj strinjajo. Lahko so izbirali na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo sploh se ne 

strinjam in 5 popolnoma se strinjam. Poleg tega je treba poudariti, da je na vsa vprašanja 

odgovorilo 99 staršev. 

 

Tabela 32: Mnenje staršev o posameznih trditvah 

Trditve 
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Pomembno je, da starši prenašajo znanje 

slovenskega jezika na otroke 

4,51 67 32 6 2 0 3 108 

V šoli se slovenščino učijo v večjem številu 

hrvaški kot pa slovenski otroci. 

3,91 31 38 27 5 1 9 102 

Otrokom je pomembnejše znanje tujih 3,75 30 42 20 8 7 4 107 



 

38 

 

jezikov (angleščine, nemščine) kot pa 

znanje slovenskega jezika. 

Pripadniki slovenske skupnosti bi se 

morali slovenščino učiti v okviru javnega 

šolskega sistema. 

3,67 1 19 15 41 31 2 109 

Slovenski jezik na Hrvaškem je v zadostni 

meri zakonsko zaščiten. 

3,25 8 23 59 11 1 9 102 

Slovenci na Hrvaškem postopno opuščajo 

svoj jezik. 

2,65 1 13 47 35 8 7 104 

Slovenska skupnost na Hrvaškem se lahko 

ohrani tudi brez znanja slovenskega 

jezika. 

2,23 1 19 15 41 31 4 107 

Učencem se zdi slovenščina težka. 2,09 2 12 15 43 35 4 107 

 

Trditev, s katero se starši najbolj strinjajo, je trditev, da je pomembno prenašanje slovenskega 

jezika s staršev na otroke. To na določen način preseneča, ker, kot je bilo razvidno iz prejšnjih 

odgovorov, se starši v zelo malo primerov pogovarjajo s svojimi otroki v slovenščini. 

 

Mogoče pa je na to treba gledati tudi na način, da otroci, ki imajo to možnost in se učijo 

slovenščino v šolah, imajo pravzaprav zelo malo (če ga sploh imajo) stika s Slovenijo in 

slovenskimi koreninami. Na to idejo nas usmerja prav dejstvo, da so starši kot drugo trditev, s 

katero se najbolj strinjajo, navedli: »V šoli se slovenščino učijo v večjem številu hrvaški kot 

pa slovenski otroci.« Možno je tudi sklepati, da so starši, ki živijo v obmejnem pasu, 

prepoznali vrednoto znanja sosedskega jezika, v tem primeru slovenščine. Podobno so to 

trditev ocenili tudi starši iz Varaždinske in Medžimurske županije (Medvešek 2018, 59). 

Induktivno pa je spet tudi število staršev, ki niso odgovorili na to vprašanje. Bilo jih je kar 9, 

mogoče zato, ker ne poznajo realne situacije v šolah. 

 

Čeprav so otroci postavili slovenščino na tretje mesto po pomembnosti (takoj za hrvaščino in 

angleščino), so njihovi starši trditev »Otrokom je pomembnejše znanje tujih jezikov 

(angleščina, nemščina) kot pa znanje slovenskega jezika« postavili na relativno visoko tretje 

mesto. 

 

Starši se ne strinjajo z idejo, da bi se pripadniki slovenske skupnosti morali učiti slovenščino 

v okviru javnega šolskega sistema. Poleg tega tudi nimajo popolnoma definiranega mnenja o 

položaju slovenskega jezika na Hrvaškem glede na zakonsko zaščito. 59 staršev je namreč 

obkrožilo, da se s tem niti strinjajo niti ne strinjajo, še 2 starša pa na to vprašanje nista 

odgovorila. Ne strinjajo se tudi s trditvijo, da Slovenci na Hrvaškem opuščajo slovenski jezik 

in da slovenska skupnost lahko preživi na Hrvaškem brez svojega maternega jezika. 

 

Starše smo prav tako vprašali, kakšen je po njihovem mnenju odnos pripadnikov slovenske 

narodne skupnosti do slovenskega jezika. Prikaz odgovorov je v tabeli 33. 
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Tabela 33: Mnenje staršev o odnosu pripadnikov slovenske narodne skupnosti do 

slovenskega jezika 

Odnos do jezika Število % 

Spoštujejo svoj jezik, ga uporabljajo in ga želijo ohraniti oziroma razvijati 88 79,3 

Ne vidijo pomena v ohranjanju slovenskega jezika in raje prevzemajo 

hrvaški jezik 

6 5,4 

Ne vem 12 13,3 

Ne poznam pripadnikov slovenske manjšine 3 2,7 

Mislim, da je odnos individualen 1 0,9 

Brez odgovora 1 0,9 

Skupaj 111 100 

 

Starši so, sodeč po odgovorih, pozitivno naklonjeni temu, da pripadniki slovenske manjšine 

uporabljajo slovenščino in se jo trudijo tudi ohraniti. To trdi 79,3 % anketirancev. To, kar 

potrjuje idejo, da slovenščino obiskuje tudi veliko otrok, ki nimajo nobenih stikov s Slovenijo, 

pa je dejstvo, da je 16 % staršev obkrožilo odgovor, da ne vedo oziroma nimajo nobenega 

mnenja, kot tudi odgovor, da ne poznajo nobenega pripadnika slovenske manjšine. 

 

Starši imajo izjemno pomembno vlogo v procesu učenja in vključevanja v proces učenja 

slovenskega jezika. Prav zato je treba povečati občutljivost staršev za slovenski jezik in 

kulturo, predvsem tistih, ki imajo veze s Slovenijo. Pomembni so tudi otroci, ki se učijo 

slovenščino, in njihovi starši, ki nimajo nobenih družinskih stikov s Slovenijo. Z učenjem 

slovenščine prihaja tako do afirmacije slovenskega jezika in kulture kot do medsebojnega 

boljšega razumevanja in krepitve slovensko-hrvaških odnosov. 
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6 Priporočila 

  

Vidnejši pripadniki slovenske manjšine na Hrvaškem se močno zavzemajo, da bi se učenje 

slovenščine po modelu C razširilo tudi zunaj navedenih županij, kot tudi, da bi slovenščina 

bila vključena v vse ravni izobraževalnega sistema na Hrvaškem, predvsem pa v osnovnih in 

posledično v srednjih šolah. Gre za županije, ki so obmejne, pa trenutno za to nimajo interesa 

ali pa ni bila sprožena iniciativa: Krapinsko-zagorska, Karlovška in Zagrebška županija ter 

Mesto Zagreb. 

 

Slovenci na Hrvaškem tudi niso seznanjeni z vsemi pravicami, ki jih imajo. Ena izmed njih je 

tudi učenje maternega jezika v hrvaških izobraževalnih institucijah. 

 

Učenje slovenščine po modelu C financira Republika Hrvaška oziroma financira plačo 

učitelja, druge stroške, ki nastanejo, pa mora sofinancirati šola oziroma starši. Prav zato smo 

pripravili določena priporočila za slovenske institucije, ki skrbijo za Slovence v sosednjih 

državah. S temi priporočili bo slovenščina, čeprav vsi otroci, ki so vključeni v učenje 

slovenščine po modelu C, nimajo slovenskih korenin, ostala v hrvaških institucijah in bo 

posledično vplivala na različne segmente slovensko-hrvaškega sodelovanja. 

 

Priporočamo:  

- nadaljnje podpiranje učenja slovenskega jezika po modelu C s strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo; 

 

- pomoč učiteljem, ko gre za:  

 brezplačne učbenike, saj bo dodatna finančna obremenitev staršev negativno vplivala 

na vključevanje otrok v pouk slovenščine po modelu C; 

 organizacijo izletov, kar je po odgovorih izjemno močan dejavnik pri otrocih in tudi 

pri starših – organizacija izletov trenutno poteka v sodelovanju s slovenskimi 

organizacijami na Hrvaškem, ki močno podpirajo tudi uvajanje slovenščine po modelu 

C; 

 vključevanje učiteljev slovenščine po modelu C v usposabljanje, ki se organizira za 

učitelje DPS-ja – trenutno so na Hrvaškem trije učitelji, ki učijo slovenščino po 

modelu C in močno potrebujejo pomoč Republike Slovenije, saj od začetka obstoja 

učenja slovenščine po modelu C niti enkrat niso bili povabljeni na usposabljanje s 

strani Republike Hrvaške; 

 organizacijo različnih kulturnih dogodkov v šoli, kjer poteka pouk slovenščine po 

modelu C – otroci in starši so izpostavili pozitivno vzdušje in dobro organizacijo, ko 

gre za pouk slovenščine, pav tako pa bi se z organizacijo obiska otroških dramskih 

skupin ali otroških predstav privabilo še večje število otrok; 
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 finančno podpiranje povezovanja med osnovnimi šolami na Hrvaškem, kjer 

poteka pouk slovenščine, z zainteresiranimi šolami v Sloveniji, s čimer bi se videla 

uporabnost naučenega jezika; 

 nadaljevanje s podporo, ko gre za kakovosten in adekvaten didaktični material; 

 

- priprava učnega gradiva, ki bi bila namenjena prav učenju slovenščine na Hrvaškem – 

slovenščina se na različne načine na Hrvaškem intenzivno uči od leta 1992, zato bi bilo treba 

zbrati ekipo strokovnjakov in tudi posameznikov iz prakse, ki bi potem pristopili k izdelavi 

materialov za učenje slovenskega jezika na Hrvaškem, česar trenutno ni; 

 

- pomoč pri iskanju ustreznega učnega kadra; 

 

- pomoč pri uvajanju slovenščine tudi v predšolske ustanove, da bi se ta uveljavila v celotni 

izobraževalni vertikali; 

 

- povečati število štipendij za mlade s slovenskimi koreninami, ki prihajajo iz Hrvaške na 

študij v Slovenijo. 
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7 Zaključne ugotovitve  

 

Izsledki do sedaj izvedenih raziskav učenja slovenščine po modelu C v Varaždinski, 

Primorsko-goranski in Istrski županiji so pokazali, da se mladi, ki se učijo slovenski jezik, 

večinoma opredeljujejo za Hrvate, poleg tega je na podlagi njihovih odgovorov (raba jezika v 

družini, motivi za učenje slovenščine itd.) mogoče predvidevati, da ima le manjši del učencev 

oziroma dijakov tudi slovenske prednike oziroma so na nek drug način povezani s Slovenijo. 

Vstopno znanje slovenskega jezika učencev je šibko.  

 

Razlogi za učenje slovenščine so različni, predvsem gre za to, da tako otroci kot starši vedo, 

da je nekdo izmed starih staršev bil Slovenec. Obstajajo tudi bolj pragmatični razlogi, kot sta 

bližina Slovenije in morebitna korist, ki jo bodo otroci imeli, če bodo govorili slovenski jezik. 

Raziskava je pokazala tudi velik interes za nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji.  

 

Vključevanje mladih, ne glede na narodno pripadnost, k pouku slovenskega jezika je 

pomemben del revitalizacije jezika, saj se s tem po eni strani povečuje število govorcev 

slovenskega jezika, po drugi strani pa to prispeva k dvigovanju statusa manjšinskega jezika v 

večinski družbi.  

 

Pouk slovenščine po modelu C zajema širšo skupino ljudi, tudi tiste, ki povezave s Slovenijo 

imajo, ne čutijo pa slovenske identitete.  

 

Česar trenutno na Hrvaškem ni, pa so komunikacijske domene oziroma so te zelo ozke. Zunaj 

družine, kjer se, kot je razvidno iz ankete, slovenščina uporablja izjemno redko, se na 

Hrvaškem slovenski jezik pravzaprav še vedno lahko uporablja samo v slovenskih kulturnih 

društvih, pod pogojem, da so otroci in njihovi starši člani teh društev. Z vidika potrebe po 

»novi« komunikacijski domeni šola lahko postane prostor, kjer se vsaj pri pouku ali z 

učiteljem komunicira v slovenščini. Vključitev učenja slovenščine v vzgojno-izobraževalni 

sistem kot del učnega kurikula je zagotovo pomemben mejnik v procesu revitalizacije 

slovenskega jezika, posledično pa tudi ohranjanje slovenskega jezika in kulture med 

pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem. 
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8 Popis table 

 
Tabela 1: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so se ob popisih 

prebivalstva (1948–2011) opredelili za slovensko narodno pripadnost  

Tabela 2: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so se ob zadnjem popisu 

prebivalstva leta 2011 opredelili za slovensko narodno pripadnost, po županijah 

Tabela 3: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so ob popisu prebivalstva v 

letih 1991, 2001 in 2011 za materni jezik navedli slovenščino 

Tabela 4: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so ob popisu prebivalstva 

leta 2011 za materni jezik navedli slovenščino, po županijah 

Tabela 5: Starostna struktura prebivalcev, ki so se po narodni pripadnosti 

opredelili za Slovence, popis prebivalstva 2011, Primorsko-goranska županija 

Tabela 6: Starostna struktura prebivalcev, ki so se po narodni pripadnosti 

opredelili za Slovence, popis prebivalstva 2011, Istrska županija 

Tabela 7: Starostna struktura prebivalcev, ki so se po narodni pripadnosti 

opredelili za Slovence, popis prebivalstva 2011, Varaždinska županija 

Tabela 8: Število učencev in dijakov po modelu C od šolskega leta 2008/09 

do šolskega leta 2017/18 

Tabela 9: Spolna struktura učencev, ki obiskujejo pouk slovenščine po 

modelu C 

Tabela 10: Struktura učencev glede na starost oziroma razrede, ki jih 

obiskujejo  

Tabela 11: Struktura dijakov glede na starost oziroma letnike, ki jih 

obiskujejo 

Tabela 12: Odgovori učencev na vprašanje, zakaj so se odločili za učenje 

slovenskega jezika  

Tabela 13: Odgovori učencev in dijakov na vprašanje, ali so zadovoljni s 

poukom slovenskega jezika v šoli 

Tabela 14: Odgovori učencev in dijakov na vprašanje, ali bodo tudi 

naslednje leto obiskovali pouk slovenskega jezika 

Tabela 15: Odgovori učencev in dijakov na vprašanje, kaj jim je všeč pri 

pouku slovenščine 

Tabela 16: Odgovori učencev glede rabe slovenščine doma (N = 155) 

Tabela 17: Odgovori učencev in dijakov glede rabe slovenščine in 

hrvaščine oziroma slovenščine in drugega jezika 

Tabela 18: Materni jezik učencev in dijakov 

Tabela 19: Ocena znanja slovenskega jezika 

Tabela 20: Odgovori učencev na vprašanje, kako pomemben je zanje 

posamezni jezik 

Tabela 21: Mnenje dijakov o posameznih trditvah 

Tabela 22: Odgovori staršev na vprašanje, katero šolo obiskuje njihov otrok  

Tabela 23: Izobrazbena struktura staršev 

Tabela 24: Področja zaposlitve staršev  

Tabela 25: Narodna pripadnost staršev 

Tabela 26: Materni jezik staršev 

Tabela 27: Razlog za obisk pouka slovenščine po modelu C 
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Tabela 28: Kako so starši zadovoljni s poukom slovenščine 

Tabela 29: Odgovori staršev na vprašanje, ali bo njihov otrok tudi 

naslednje leto obiskoval pouk slovenskega jezika 

Tabela 30: Odgovor staršev glede rabe slovenščine doma  

Tabela 31: Odgovori staršev glede rabe slovenščine in hrvaščine  

Tabela 32: Mnenje staršev o posameznih trditvah 

Tabela 33: Mnenje staršev o odnosu pripadnikov slovenske narodne skupnosti do 

slovenskega jezika 
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