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Povzetek 

 

Migracije so v današnjem času vsakdanji pojav, ki vpliva tako na družine migrantov kot tudi 

na države, v katere se migranti priseljujejo. Države se z različnimi migracijskimi in 

integracijskimi politikami trudijo zagotoviti čim boljše pogoje za integracijo migrantov, 

vendar pa so pri omenjenem procesu pomembni tudi neformalni diskurzi, ki sestojijo iz 

različnih elementov. To so na primer vrste migracij, jezikovna bližina oziroma oddaljenost, 

zavzetost migrantov za integracijo ter odnos večinskega prebivalstva do migrantov. Skupek 

naštetih formalnih in neformalnih dejavnikov tvori specifični migracijski režim neke države. 

Le-ta lahko močno vpliva na proces integracije migrantov in s tem tudi na uspešnost 

vključevanja otrok priseljencev v šolski sistem. Raziskave kažejo, da se rezultati učencev 

migrantov po državah pomembno razlikujejo, pri čemer so dosežki otrok priseljencev 

večinoma nižji kot dosežki njihovih vrstnikov brez migrantskega ozadja. Jezik je velikokrat 

ena izmed glavnih ovir pri doseganju dobrih rezultatov, zato je nujno posvetiti dovolj 

pozornosti učenju in poučevanju jezika države gostiteljice. Z uspešnimi integracijskimi 

politikami ter primernimi pristopi v okviru šole lahko učencem migrantom zagotovimo 

potrebno podporo na poti doseganja želenih učnih rezultatov in kasnejšo enakopravno 

vključitev v družbo. 

V raziskovalnem delu diplomske naloge bomo predstavili intervjuje s štirimi družinami 

migrantov. Posebej smo se osredotočili na njihov pogled na slovenski šolski sistem. 

Ugotavljamo, da je njihov pogled na slovenski šolski sistem pozitiven, učenci iz omenjenih 

družin pa so v šoli zelo uspešni. 

 

Ključne besede: otroci migranti, migracijski režim, družine migrantov, integracija, jezik, šola, 

učna uspešnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

 

Today migartions are a common phenomenon, influencing both migrant families and 

destination countries. Countries implement different migration and integration policies to 

ensure the best possible conditions for integrating migrants. However, varying elements, 

comprising an informal discourse, play an important role in the integration process. Examples 

of such elements are types of migration, linguistic proximity, the efforts of migrants to 

integrate and attitudes of the majority population towards migrants. The totality of these 

various formal and informal factors constitutes country specific migration regimes. Migration 

regimes can strongly influence the process of integration and, consequently, successful 

inclusion of immigrant children in the school system. Research shows, that achievements of 

imigrant pupils differ significantly accross countries, with immigrant pupilsʼ achievements 

mostly being lower than the achievements of their native counterparts. Language is often a 

main cause of barriers to high achievements, which is why attention has to be paid to teaching 

and learning the language of the host country. Implementing successful integration policies 

and appropriate approaches in schools can provide adequate support in the process of 

achieving desirable learning outcomes and equal inclusion in society later on. 

In the research section we present interviews with four migrant families. We were particularly 

focused on their perceptions of the Slovene school system. We found their perceptions of the 

school system rather positive and their childrenʼs school achievements very satisfying. 

 

Key words: immigrant children, migration regime, migrant families, integration, language, 

school, educational performance. 
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1 UVOD 

 

Človek se že od pradavnine srečuje s preseljevanjem. Milharčič Hladnik navaja, »da so 

migracije stare toliko kot človeštvo in da so bile vedno temelj socialnega reda ter 

medkulturnih odnosov« (Milharčič Hladnik, 2009, str. 143). Menjava bivališča je od nekdaj 

povezana z iskanjem boljših pogojev za življenje ter z odkrivanjem nečesa novega in 

drugačnega. V preteklosti je bilo preseljevanje sicer redkejše kot danes, a je s prenašanjem 

znanj in dobrin kljub temu močno prispevalo k napredku človeštva in razvoju gospodarstva.  

 

Živimo v času, v katerem je preseljevanje nekaj popolnoma vsakdanjega. Dobro razviti 

transportni sistemi, globalizacija, dostopnost množičnih medijev in s tem dobra informiranost 

prebivalstva, kar so le nekateri izmed dejavnikov, ki pomembno vplivajo na razsežnosti 

migriranja. V letu 2015 je po podatkih Organizacije združenih narodov izven svoje izvorne 

države prebivalo 244 milijonov ljudi, kar je 3,3 % celotne svetovne populacije (United 

Nations, 2016). Migracije veliko prispevajo k demografski raznolikosti ter k spodbujanju 

sprejemanja drugačnosti, zato bi jih morali doživljati kot pozitivne. 

 

Ljudje, ki migrirajo, se srečujejo z mnogimi nevšečnostmi in ovirami. Te so lahko formalnega 

ali neformalnega značaja, v vsakem primeru pa upočasnjujejo integracijo ter povečujejo 

razlike med priseljenci in večinskim prebivalstvom. Večini šoloobveznih otrok ob prihodu v 

novo okolje največjo težavo zagotovo predstavlja šolski sistem, kjer je veliko ovir povezanih 

z neznanjem jezika okolja, različnostjo izobraževalnega sistema in ustvarjanjem novih 

socialnih vezi. Vse našteto lahko močno vpliva na šolski uspeh migrantskih otrok. 

 

Zaradi naraščajočega preseljevanja so države sprejele različne migracijske in imigracijske 

politike, ki uravnavajo tokove priseljencev in celostno obravnavajo področje migracij. 

Pomemben del imigracijskih politik so integracijske politike, ki zagotavljajo optimalne 

pogoje za polno vključenost migrantov v različne sfere družbenega življenja. Skupek državne 

migracijske politike, specifičnih integracijskih politik, ostalih uredb in zakonov ter ostalih 

neformalnih praks, ki vplivajo na vključenost migrantov v določeni družbi, pa lahko združimo 

pod pojmom migracijski režim. Kot bomo videli kasneje, po našem mnenju migracijske 

režime tvorijo tako formalne ureditve področja migracij kot tudi neformalni del, kamor na 
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primer lahko uvrstimo odnos pripadnikov sprejemne družbe do priseljevanja in priseljencev 

ter pripravljenost migrantov na integracijo. Migracijski režimi tako pogojujejo, kako dobro se 

bodo imigranti integrirali v novo okolje in kakšne možnosti bodo posledično imeli za to, da 

postanejo polnopravni državljani. 

 

V teoretičen delu diplomske naloge se bomo posvetili tudi Sloveniji, ki kljub zaostrenim 

gospodarskim razmeram v zadnjem času še vedno predstavlja precej priljubljeno destinacijo. 

Predstavili bomo slovensko migracijsko politiko, ustavili se bomo pri integraciji, poleg tega 

pa bomo skušali osvetliti problematiko otrok migrantov, ki se v Sloveniji vključujejo v 

vzgojno-izobraževalni proces. Tu se bomo med drugim dotaknili ukrepov, s katerimi se 

poskuša država približati migrantom in jim olajšati prihod v novo okolje. Delež tujih 

državljanov je namreč 1. januarja 2016 znašal 5,2 % celotne populacije. Tu je zaznati rahlo 

povišanje glede na 1. januar 2015, ko je bil delež tujih državljanov v Sloveniji 4,9 % 

(Statistični urad Republike Slovenije, 2016). Tuji državljani so tisti, ki nimajo slovenskega 

državljanstva. Delež državljanov, ki so bili rojeni izven Slovenije, pa je leta 2013 predstavljal 

16,1 % populacije (OECD Data, c2016).  

 

Glede na to, da občutjem in samoiniciativnosti migrantov pripisujemo velik pomen v procesu 

integracije, empirični del naloge temelji na manjši raziskavi, v kateri bomo s pomočjo 

predhodno izvedenih polstrukturiranih intervjujev predstavili poglede nekaj migrantskih 

družin v Sloveniji na to, kako se v novi družbi počutijo, s kakšnimi ovirami se najpogosteje 

srečujejo pri vključevanju v družbo ter kako močna je njihova pripravljenost na integracijo. 

Posvetili se bomo tudi jezikovnim oviram, posebna pozornost pa bo namenjena vprašanju, 

kako uspešno se otroci teh družin vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces, saj je le-ta 

zanje najpomembnejša popotnica za kasnejšo čim popolnejšo integracijo. 

 

S pričujočim diplomskim delom želimo opozoriti na dejstvo, da je, kljub dosedanjemu trudu 

državnih organov in različnih družbenih organizacij za čim večjo pravičnost v procesu 

intergacije migrantov, v Sloveniji še veliko prostora za izboljšave na tem področju. 
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 

 

2. 1 Migracije 

 

V literaturi lahko zasledimo različne opredelitve pojma migracij. Klinar migracije definira kot 

»fizično gibanje posameznika ali skupine v geografskem prostoru, ki povzroči relativno trajno 

spremembo prebivališča« (Klinar, 1976, str. 17). Nadalje tudi ugotavlja, da pojem migracij 

združuje pojem emigracij1 in pojem imigracij2 (prav tam). Organizacija za migracije opredeli 

migracije kot gibanje posameznika ali skupine oseb od ene geografske enote do druge preko 

upravne ali politične meje v želji po začasni ali stalni naselitvi v kraju, različnem od 

izvornega kraja. Vključuje vse vrste gibanja ljudi neodvisno od vzroka ali namena 

(International Organization for Migration, 2003). Slovar slovenskega knjižnega jezika 

migracije definira kot spreminjanje stalnega ali začasnega bivališča, predvsem iz 

gospodarskih vzrokov, pa tudi kot selitev oziroma preseljevanje (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 1994). 

 

Definicije so si v osnovi med seboj precej podobne. Pri vseh je poudarek na menjavi 

bivališča. Vendar pa migracije niso zgolj pojav fizične premestitve, pač pa gre za kompleksen 

proces, ki v sebi združuje več komponent. Človeka namreč opredeljuje njegovo okolje – med  

drugim z jezikom in kulturo – kar  v procesu migracij s seboj tako prinaša še veliko več kot 

samo fizični premik. Vse dodatne spremembe, izzive ter prilagajanja bi s težavo združili v eno 

samo definicijo. Da bi lahko bolje razumeli implikacije migracij, je zato potrebno pogledati 

širši kontekst in s tem poskušati razložiti vsako od posameznih komponent, ki so del migracij. 

 

Migracije niso novonastali pojav, vendar pa staranje prebivalstva ter pomanjkanje delovne 

sile povzroča, da se države vse bolj ukvarjajo z vprašanji, povezanimi s tem področjem 

(OECD 2012b). Sprememba kraja bivanja izzove tudi pomembne spremembe socialnega 

sistema. S prihodom v imigrantsko družbo pretrgajo migranti odnose z izvorno družbo ter 

stopijo v drug socialni sistem in v drugo kulturo. Imigranti so postavljeni pred zahtevo po 

                                                           
1 Emigracija – gibanje ljudi iz njihove izvorne oz. emigrantske družbe, izseljevanje (Klinar, 1976). 

2 Imigracija – priseljevanje (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994). 
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rigorozni ali vsaj delni spremembi svoje nacionalne identitete, kar pomeni transformacije v 

nacionalni lojalnosti, jeziku, kulturi, navadah in ne nazadnje odnosih. Tako drastičnim 

spremembam se je težko prilagoditi v obdobju življenja ene generacije (Klinar, 1976). 

 

2. 2 Migranti 

 

Tako kot migracija ima tudi pojem migrant več različnih opredelitev. V najsplošnejšem 

pomenu razumemo migrante kot osebe, ki se preselijo na drugo območje ali v drugo državo 

predvsem z namenom izboljšanja življenjskih pogojev. Mednarodna organizacija za migracije 

pri definiranju pojma migrant daje poudarek na prostovoljnosti odločitve za selitev in 

migranta definira kot osebo, ki se iz osebnih razlogov odloči, da zapusti svoj kraj bivanja ter 

se prostovoljno naseli v drugi državi (International Organization for Migration, 2003). 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj3 pa privzema definicijo migranta kot 

človeka, ki živi v državi oziroma okolju, v katerem ni bil rojen. Kot učenca migranta4 pa 

definira otroka, katerega starša sta oba rojena izven države gostiteljice (host country)5 (OECD 

2012b). 

 

Delitev migrantov v Sloveniji 

 

V Resoluciji o migracijski politiki (2002) je opredeljeno, da med priseljence štejemo osebe, ki 

imajo več kot leto dni prijavljeno prebivališče v Republiki Sloveniji. Avtorji in avtorice 

Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov v sistem vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Strategija) migrante v Sloveniji delijo v pet skupin. Prva 

skupina so priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo. Sem spadajo tako osebe, ki so bile 

                                                           
3 OECD oziroma Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for Economic Co-

operation and Development) združuje gospodarsko najrazvitejše države sveta, ki oblikujejo svetovne 

gospodarske in razvojne politike (OECD, 2012a). Slovenija je članica OECD od julija 2010. 

4 Izraze učenci (i)migranti, otroci oziroma učenci z migrantskim ozadjem, otroci oziroma učenci iz 

(i)migrantskih družin ter (i)migranti bomo v diplomskem delu uporabljali za prvo in drugo generacijo otrok 

migrantov, torej tistih, ki so se rodili v tuji državi in tistih, ki so se rodili v državi gostiteljici, njihovi starši pa v 

tuji državi. 

5 Izraze država gostiteljica, država sprejema in sprejemna družba bomo uporabljali kot ustreznice za angleško 

besedno zvezo host country. 
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rojene izven Slovenije in so pridobile slovensko državljanstvo ter osebe z migrantskim 

ozadjem, ki so bile rojene v Sloveniji in živijo tu od rojstva. Slednji predstavljajo priseljence 

druge oziroma tretje generacije. V drugo skupino avtorji in avtorice Strategije uvrščajo osebe 

brez slovenskega državljanstva oziroma t.i. tipične migrante. To skupino razdelijo še na dve 

podskupini: migrante z dovoljenjem za stalno prebivanje in migrante z dovoljenjem za 

začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Tretjo skupino predstavljajo prisilni migranti, torej 

osebe z začasno zaščito,6 begunci7 ter prosilci za azil.8 V četrto skupino avtorji in avtorice 

Strategije štejejo državljane držav članic Evropske unije, v peto skupino pa otroke slovenskih 

izseljencev in zdomcev, ki so se vrnili v domovino (Strategija, 2007). 

 

2. 3 Delitve migracij 

 

Poznamo več vrst migracij. Delitve migracij se pojavijo predvsem kot posledica kombinacije 

različnih vzrokov oziroma dejavnikov,9 ki privedejo do priseljevanja. Le-ti so lahko na primer 

brezposelnost, padec ekonomskega standarda, slabe možnosti osebnega razvoja, politično 

preganjanje ter naravne katastrofe. Migracije lahko delimo na več različnih načinov. Malačič 

(2008) pravi, da je verjetno najpogostejša delitev na notranje migracije ter zunanje oziroma 

mednarodne migracije. Notranje migracije potekajo znotraj državnih meja oziroma 

medregionalno. O zunanjih migracijah, ki jih imenujemo tudi mednarodne oziroma 

meddržavne migracije, pa govorimo, ko migranti prestopijo eno ali več državnih mej. Fokus 

pričujočega diplomskega dela bo prav na meddržavnih migracijah, saj je pri tej vrsti migracij 

zahtevnost procesa prilagajanja precej večja kot pri notranjih migracijah. 

 

                                                           
6 Osebe z začasno zaščito so osebe, ki se zaradi vojne ali podobnih razmer, zaradi katerih je ogroženo njihovo 

življenje ali telo, ne morejo varno vrniti v svojo izvorno državo oziroma regijo (Strategija, 2007). 

7 Begunci so osebe, ki jim je priznana pravica do azila (Strategija, 2007). 

8 Prosilci za azil imajo na podlagi vložene prošnje za azil pravico do začasnega bivanja v Republiki Sloveniji 

(Strategija, 2007). 

9 Klinar (1976)  na tem mestu predstavi t.i. push-pull teorijo (slov. teorija odbijanja in privlačevanja). Ta teorija 

govori o dejavnikih odbijanja in privlačevanja, ki so objektivne narave. Glavni dejavniki odbijanja so na primer 

brezposelnost, nizki osebni dohodki, padec standarda ter različne oblike diskriminacije; dejavniki privlačevanja 

pa so med drugim dvig standarda, ustrezna zaposlitev, izobraževanje idr. Tem dejavnikom pa se priključijo še 

subjektivni dejavniki. 
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Migracije so lahko začasnega ali trajnega značaja. Medtem ko se migracije v splošnem smislu 

dojema kot enkratni pojav, ki rezultira v trajni premestitvi v nov kraj bivanja, pa je pri 

začasnih migracijah nekoliko drugače. Začasne migracije imajo več vidikov. Migranti bodisi 

načrtujejo vrnitev v svojo izvorno državo bodisi je zanje ena država prehodnega značaja. 

Pokazatelji začasnih migracij, pri katerih migranti načrtujejo vrnitev v svojo domovino, so na 

primer izobraževanje otrok v njihovem maternem jeziku, pošiljanje prihrankov domov 

oziroma vlaganje v banke emigrantske družbe, gradnja hiše v emigrantski državi ter intenzivni 

stiki imigrantov z njihovo izvorno družbo.10 Do takšnih migracij pogosto pride tudi v obdobju 

vojn, ko se ljudje začasno umaknejo pred nasiljem in se po koncu vojne vrnejo nazaj. Kadar 

pa je za migrante ena država prehodnega značaja, to pomeni, da iz države A migrirajo v 

državo B, nato pa v državo C, ki je njihov končni cilj. Včasih se zgodi, da ostanejo v državi B 

(King, 2012), kar je lahko prostovoljna odločitev, ali pa posledica zunanjih okoliščin. Kot 

poseben primer takšnih tranzitnih migracij bi morda lahko opredelili tudi aktualni begunski 

val, v katerem begunci iz Sirije in Iraka migrirajo preko več držav, med drugim tudi preko 

Slovenije, vendar pa so zanje privlačne predvsem ekonomsko uspešnejše države, kot je na 

primer Nemčija. V primeru, da jim do tja ne uspe priti, pa so pripravljeni ostati tudi v kakšni 

izmed vmesnih držav. 

 

Za trajne migracije pa je po drugi strani značilno, da se imigranti na podlagi svoje odločitve, 

t.j. ostati v družbi za stalno, z novo družbo močneje identificirajo. Trajni oziroma začasni 

značaj migracij je pogosto odvisen tudi od imigrantske družbe, saj ima le-ta pomemben vpliv 

pri tem, kako zaželene se tam počutijo migranti (Klinar, 1976).  

 

Emigrantske države odobravajo začasne migracije, saj predpostavljajo, da se bodo migranti 

nazaj vrnili s pridobljenimi izkušnjami. Prav tako jim začasne migracije pomagajo omejiti 

problem brezposelnosti. Tudi imigrantske družbe so po navadi naklonjene omenjenemu tipu 

migracij, saj si na ta način zagotovijo potrebno delovno silo, ki jim je morda primanjkuje 

(prav tam). 

 

                                                           
10 V začasne migracije ne štejemo sezonskih delavcev, ki v državi gostiteljici bivajo manj kot eno leto (King, 

2012). 



 

 
 

7 

Neskladnosti med procesi trajnih in začasnih imigracij 

 

Začasni oziroma trajni značaj migracij povzroča razvoj različnih družbenih procesov med 

imigranti. Ti procesi postanejo neskladni, ko se npr. začasni migranti začenjajo spreminjati v 

trajne, kar je pogost pojav pri mednarodnih migracijah. Za začasne migracije so značilni 

procesi akomodacije, nižjih stopenj adaptacije in akulturacije,11 medtem ko se pri trajnih 

migracijah srečujemo z višjimi stopnjami adaptacije in s pojavi strukturalne, identifikacijske 

ter državljanske asimilacije.12 Neskladnost procesov je povezana predvsem z dejstvom, da so 

ob dejanskem nastopu trajnih migracij imigranti še zmeraj izpostavljeni slepilom, da gre za 

začasne migracije. Pri začasnih migracijah gre torej predvsem za prilagajanje okolju, pri 

trajnih pa za vključevanje v določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti (Klinar, 

1985). 

 

2. 4 Tipologija migracij po Klinarju 

 

Peter Klinar je migracije razdelil v kategorije že leta 1976, a je njegova kategorizacija 

uporabna še danes. Upoštevajoč delitev, ki jo je uporabil, bomo predstavili različne vrste 

migracij. 

 

Ekonomske migracije 

 

Pri ekonomskih migracijah prevladujejo ekonomski vzroki in motivi. Ekonomski migranti so 

predvsem delavci, ki iščejo delo ali boljše delovne razmere in zato zapuščajo svoje domače 

okolje, vključno s strokovnjaki, ki migrirajo zaradi možnosti napredovanja, strokovnega 

izpopolnjevanja in podobnih vzrokov. Praviloma odhajajo s slabše razvitih območij manj 

izobraženi in nižje kvalificirani delavci, z razvitejših območij pa bolj izobraženi in višje 

                                                           
11 Izrazi akomodacija, adaptacija in akulturacija predstavljajo prilagajanje obstoječim razmeram  (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 1994). 

12 Asimilacija je proces, v katerem priseljenci skozi daljše obdobje prevzamejo mišljenje, ravnanje in vrednote 

sprejemne družbe. To se zgodi hote ali nehote, pri tem pa postopoma izgubljajo oziroma spreminjajo lastno 

etnično identiteto. Na koncu se posameznik prilagodi kulturi imigrantske družbe in ga ni več mogoče 

identificirati kot pripadnika etnične skupnosti (Klinar, 1976). 
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kvalificirani emigranti (Klinar, 1976). V nekaterih situacijah so celo države pobudnice 

ekonomskih migracij, saj »tudi ekonomski razvoj v mnogih državah ustvarja razmere, ko 

domači delavci ne morejo zadovoljiti domačega povpraševanja po delu in so potrebni tuji 

delavci, ki prihajajo za krajši ali daljši čas iz mnogih držav sveta« (Malačič, 2008, str. 36). 

Ekonomske migracije so v današnjem času ene izmed najpogostejših, kar je med drugim 

posledica velikih ekonomskih razlik med nekaterimi državami. 

 

Politične migracije 

 

Politične migracije se delijo na migracije beguncev, izgnancev, brezdomcev in drugih, ki so 

svojo izvorno državo zapustili zaradi političnih vzrokov in motivov. Politični imigranti so 

lahko v primerjavi z drugimi imigranti privilegirani, kadar jih imigrantska družba podpira iz 

zunanjepolitičnih razlogov. Pogosto pa so deležni posebne diskriminacije, če imigrantska 

družba na njih ni pripravljena, so nezaželeni in se težko zaposlijo.  

 

Trajne in občasne migracije 

 

Dejavniki, ki opredeljujejo trajnost ali občasnost migracij so: geografska razdalja med 

emigrantsko in imigrantsko družbo, različne poklicne kategorije imigrantov, kulturna 

sorodnost med obema družbama in nacionalistična orientacija imigrantov (Klinar, 1967).  

 

Organizirane in neorganizirane migracije 

 

Zaradi povečanega preseljevanja in naraščajoče kompleksnosti samih družb je šel razvoj 

modernih migracij od relativne neorganizirane spontanosti k precejšnji organiziranosti. Pri 

organiziranih migracijah pridobijo predvsem imigrantske družbe, ki načrtujejo razsežnost in 

strukturo imigracij glede na svoje ekonomske potrebe in možnosti, v ozadju pa so tudi 

politični, ideološki in kulturni razlogi. Koristi imajo tudi imigranti, saj je s pomočjo 

organiziranih migracij njihov položaj bolj stabilen, zagotovljene pa so jim nekatere pravice in 

svoboščine, ki med drugim omejujejo diskriminacijo in izkoriščanje (prav tam). Bolj 

organizirane so navadno ekonomske migracije, manj pa politične. 



 

 
 

9 

Prostovoljne in prisilne migracije 

 

Klinar navaja, da je pri ločevanju na prostovoljne in prisilne migracije »treba hkrati omeniti, 

da je vsaka migracija opravljena pod določenim pritiskom in je tedaj le relativno prostovoljno 

dejanje. Gre za različne pritiske, ki so takšne narave, da se preoblikujejo v vzroke in motive 

emigracij, ko jih ni mogoče več prenašati« (Klinar, 1967, str. 46). V splošnem prostovoljne 

migracije razumemo kot tiste, pri katerih prevladujejo dejavniki privlačevanja v imigrantsko 

družbo ter so zasnovane »na relativno svobodni odločitvi o odhodu iz emigrantske družbe in o 

izboru imigrantske družbe« (Klinar, 1993, str. 615). Pod pojmom prisilno dejanje pa 

razumemo ravnanja, »s katerimi nosilci določene moči silijo druge, da ravnajo proti svoji 

svobodni volji, na način, kot se od njih zahteva« (prav tam, str. 615). Tudi z modernizacijo se 

prisilne migracije ne ustavljajo, poleg tega pa Klinar (prav tam) izrazi zaskrbljenost, da je ob 

drugem nasilju znotraj sodobnih družb pod vprašaj postavljen celo razvoj civilizacije.  

 

Konservativne in inovacijske migracije 

 

Pri konservativnih migracijah emigranti iščejo v novem okolju enake razmere, kot so jih imeli 

v starem. To so na primer agrarne migracije, pri katerih kmetje imigranti v novem okolju 

ohranjajo svoje tradicionalne oblike kmečkega dela in življenja. Sodobne migracije pa so v 

glavnem inovacijske. Novo okolje inovacijske migrante privlači z obeti vključevanja v 

modernejšo tehnologijo in v naprednejše socialne odnose ter z možnostjo napredovanja in 

prispevanja k razvoju. 

 

Beg možganov 

 

Vse bolj se srečujemo s fenomenom bega možganov. To ni naključje, saj je temelj sodobnega 

družbenega in gospodarskega razvoja potreba po znanju, kar povzroča veliko povpraševanje 

po strokovnjakih. Ti se selijo predvsem iz manj razvitih v bolj razvite družbe zaradi boljših 

materialnih in delovnih razmer, možnosti napredovanja, specializacije, nadaljnjega 

izpopolnjevanja ipd. (Klinar, 1976). 
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2. 5 Težave pri kategorizaciji migracij in migrantov 

 

Kategorizacije migracij in migrantov so uporabne le do določene mere, saj predstavljajo 

idealne tipe migracij, ki jih v praksi srečamo le redko. Nekateri migranti se namreč selijo tako 

znotraj svoje države kot tudi mednarodno, ena selitev sledi drugi. Selitve znotraj Evropske 

unije lahko definiramo kot notranje migracije v skupnem evropskem prostoru, ali pa kot 

mednarodne – na primer iz Italije v Francijo. Začasne migracije se lahko transformirajo v 

stalne, če migranti najprej odlagajo svoj odhod iz neke države, kasneje pa tam ostanejo za 

stalno (King, 2012). Milharčič Hladnik piše takole: 

 

»Za razumevanje novih migracij so postali neuporabni tudi tradicionalni koncepti 

asimilacije in integracije, ker so novi migranti kot del transnacionalnih procesov vpeti 

v različne prostore, prečkajo različne državne meje, njihove lojalnosti pa pripadajo 

mnogokaterim krajem in družbam. Začetek gibanja migrantov je morda znan in 

statičen, cilji njihovih poti pa so postali dinamični in spremenljivi prav tako, kot so 

postale gibljive in spremenljive oblike njihove politične participacije, etnične 

identifikacije ter oblike simbolnih, socialnih in kulturnih povezanosti« (Milharčič 

Hladnik, 2009, str. 144). 

 

Pri kategorizaciji migrantov moramo biti torej previdni in fleksibilni, če se želimo izogniti 

temu, da bi komu nehote povzročili krivico. Tema je namreč občutljiva zaradi vključenosti 

postopkov identifikacije v proces migracij. 

 

2. 6 Migracijski režimi 

 

Težnja po nadzorovanju migracij izvira že iz zgodovine. Namen nadzora je »povezan z 

varnostjo, upravljanjem gospodarskih in človeških virov ter s priznavanjem socialnih pravic, 

izhaja pa iz potrebe po distinkciji med tistimi, ki so teh pravic in dostopa do gospodarskih 

virov deležni, in tistimi, ki so iz njih izključeni« (Kalc, 2016, str. 24). V poznem srednjem in 

novem veku je to razlikovanje predstavljala pripadnost neki skupnosti, župniji ali mestu. 

Kasneje se je pričel uveljavljati pojem moderne države, ki je vpeljal koncept državljanstva kot 

kriterij razlikovanja med domačini in tujci. Kalc navaja, da je pregled nad migranti ter tujci že 
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dolgo osnova »za razlikovanje med ʻupravičenimiʼ in ʻneupravičenimiʼ, med ʻdobrodošlimiʼ 

in ʻnezaželenimiʼ ter za izvajanje politike vključevanja ali izključevanja« (prav tam, str. 24). 

Poleg tega že od nekdaj nakazuje nezaupanje ter strah pred tujci, še posebej, če ti ne kažejo 

želje po asimilaciji. Zaradi potrebe po varnosti se torej začnejo oblikovati razni ukrepi, ki 

omogočajo nadzor nad procesi migracij. 

 

Migracijski nadzor je kompleksna problematika, ki spada v polje družbene regulacije. Avtorji 

in avtorice ga pogosto uporabljajo za opredeljevanje različnih vidikov migracijskih režimov 

(prav tam). Hoerder, Lucassen in Lucassen migracijske režime opišejo kot regulacijske 

okvire, znotraj katerih potekajo migracijski procesi (Hoerder, Lucassen in Lucassen, 2011 v 

Kalc, 2016). Gombač pa na primer navaja, da so migracijski režimi posledica različnih 

povezav med državami in jih lahko definiramo kot skupek nacionalnih in mednarodnih 

zakonov, uredb, institucij ter politik, ki se znotraj vpletenih držav ukvarjajo s tokovi 

migrantov. Nadalje pravi, da migracijske režime tvori »državni vpliv in nadzor nad 

izseljevanjem lastnih državljanov, sprejem izseljencev od drugod, politika integracije in 

asimilacije« (Gombač, 2005, str. 57). V pričujoči diplomski nalogi pa bomo privzeli koncept 

migracijskih režimov oziroma migracijskega nadzora, kot ga predstavlja Kalc: 

 

»Izraz migracijski nadzor je lahko tako v ožjem pomenu konkreten kontrolni sistem s 

tehnikami, z administrativnimi in s policijskimi praksami, pravnimi temelji in z 

inštrumenti ter organizacijskimi strukturami, namenjenimi nadzornim smotrom. V 

širšem pomenu se nanaša na upravljanje migracijskih gibanj, na teoretične in 

ideološke temelje, ki nadzor navdihujejo, na ekonomske, socialne, kulturne, varnostne, 

integracijske idr. politike, ki ga usmerjajo in skladno s katerimi se izvaja. Lahko se 

nanaša tudi na abstraktne oblike političnega delovanja kot javne diskurze, ki so kot 

konkretni dejavniki odnosov do priseljencev/izseljencev in migracijskih politik vplivne 

sestavine kontrolnih sistemov« (prav tam, str. 24). 

 

Migracijske režime torej poleg formalnih okvirov, kamor spadajo politike ter uradni 

regulativi, tvorijo tudi neformalni in neizrečeni dejavniki, ki pa lahko z enako pomembnostjo 

vplivajo na integracijo migrantov v sprejemno družbo. Eden izmed vidikov migracijskega 
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režima je tako na primer tudi že omenjena trajnost oziroma začasnost migracij,13 saj dejstvo, 

da imajo migranti namen ostati v določeni državi, lahko veliko pripomore k njihovi zavzetosti 

za integracijo, pa tudi k temu, kako jih zaznava okolica. Verjetno bo njihova težnja po 

integraciji večja, če bodo imeli v mislih, da želijo v neki družbi ostati in v njej najti svoje 

mesto, pa tudi okolica jim bo skoraj gotovo bolj naklonjena in bo pripravljena nuditi več 

pomoči, če bo zaznala, da so pripravljeni na integracijo. 

 

Poleg raznih šolskih in kulturnih praks so pomemben del migracijskega režima tudi odnosi. 

Še posebej pomemben je odnos sprejemne družbe do imigrantov. Naše percepcije ter odnos 

do migrantov so rezultat kompleksnih družbenih, političnih in gospodarskih procesov. 

Oblikujejo se skozi posameznikovo delovanje na socialnem in ekonomskem področju, nanje 

pa pomembno vplivajo tudi mediji in javno mnenje. Pripadniki večinskega prebivalstva v 

mnogih družbah so še posebej zaskrbljeni, da bi jim imigranti odvzeli delo, poslabšali pogoje 

bivanja ter povišali stopnjo kriminala v državi (Constant, Kahanec in Zimmermann, 2009), 

kar lahko negativno vpliva na odnos do migrantov in integracije. 

 

V preteklosti so se v različnih državah izoblikovali različni načini nadzora nad migracijami. 

Omenjena raznolikost je posledica več dejavnikov, ki so vplivali na oblikovanje posameznih 

politik, ideologij, pristopov in ukrepov. Ti dejavniki so med drugim: notranje 

družbenopolitične ureditve, položaj držav v mednarodnem kontekstu, tempo ekonomskega in 

družbenega razvoja, kulturna zapuščina ter predvsem migracije kot take (Kalc, 2016). 

Regulacije migracij na državni ravni zagotovo vplivajo na strukturo in kvalificiranost 

populacije migrantov po državah, vendar pa moramo pri tem upoštevati določene pomisleke 

(OECD, 2012b). Kljub temu, da države pogosto favorizirajo določen tip migrantov, same 

nimajo vedno ekskluzivne pravice odločanja o priseljevanju na njihova območja, saj so lahko 

del mednarodnega sporazuma, ki jih obvezuje ravnanja v skladu z njegovimi načeli. Tak 

primer je med drugim prost pretok oseb znotraj članic Evropske unije ali pa Ženevska 

konvencija za zaščito beguncev (OECD 2012b). Vlade držav imajo torej omejeno moč 

vplivanja na naravo migracij, saj si državna in naddržavna migracijska politika lahko do neke 

mere celo nasprotujeta. 

                                                           
13 Glej stran 6. 
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2. 7 Migracijski režim v Sloveniji 

 

Formalnemu vidiku migracijskega režima v Sloveniji, torej migracijski in integracijski 

politiki, bomo nekaj pozornosti namenili v sledečih poglavjih,14 na tem mestu pa bomo 

predstavili neformalni vidik, ki ima tudi pomembno vlogo pri vključevanju migrantov v 

slovensko družbo. 

 

V Sloveniji večina prebivalcev, ki so bili rojeni v drugih državah, izvira iz t.i. skupne države 

oz. bivše Jugoslavije. Ti so se znotraj meja preseljevali še pred razpadom omenjene države in 

so bili po vzpostavitvi meja prisiljeni ostati na območju, kjer so bili (OECD, 2012b). Tudi 

kasneje so se prebivalci držav, ki so nastale na ruševinah Jugoslavije, še vedno radi 

priseljevali v Slovenijo, saj je le-ta takrat predstavljala dokaj razvito državo, v kateri je bilo 

mogoče priti do izobrazbe oziroma se zaposliti. Slovenija je bila sprejemu migrantov 

naklonjena, saj so se v tistem obdobju zaradi gospodarske rasti odpirala nova delovna mesta, 

rasla pa je potreba po nekvalificiranih delavcih (Pajnik, Bajt in Herič, 2010). Poleg tega je bil 

slovenski prostor za migrante iz bivše skupne države privlačen tudi zaradi jezikovne bližine. 

Kot bomo videli kasneje, je to lahko olajševalna okoliščina v procesu integracije. 

 

Glede na izsledke Evropske družboslovne raziskave (Toš idr., 2012) je za Slovence značilno, 

da so bolj naklonjeni priselitvam migrantov iz bogatejših evropskih držav kakor iz revnejših 

evropskih držav. Še manj so naklonjeni priselitvam migrantov iz bogatejših držav izven 

Evrope, najmanj pa priselitvam migrantov iz revnejših držav izven Evrope. Naklonjeni so 

priselitvam visoko izobraženih migrantov ter hkrati precej odklonilni do priselitev tipičnih 

ekonomskih migrantov. Slovencem je tudi zelo pomembno, da se migranti prilagodijo in 

sprejmejo slovenski način življenja, da znajo slovensko ter da posedujejo veščine, ki jih 

slovenski trg dela potrebuje. Tem trem kriterijem so namreč med osmimi kriteriji15 v raziskavi 

                                                           
14 Glej podpoglavje Migracijska politika Slovenije (str. 15) ter poglavje Integracija (str. 17). 

15 Anketiranci so morali na lestvici od 0 do 10 označiti, kako pomembna se jim zdi določena lastnost migranta, 

ki se želi priseliti v Slovenijo, pri odločanju o tem, ali naj se tej osebi priselitev dovoli. Poleg treh že naštetih 

lastnosti (pripravljenost sprejemanja slovenskega načina življenja, znanje slovenskega jezika, usposobljenost za 

delovne veščine, ki jih Slovenija potrebuje) so se lahko anketiranci opredelili še glede petih lastnosti: da je 

migrant dobro izobražen, da v Sloveniji že živijo njegovi bližnji sorodniki, da prihaja iz krščanskega okolja, da 

je belec, da je premožen (Toš idr., 2012). 
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pripisali največjo pomembnost, ki je bila tudi višja od evropskega povprečja. Med kriteriji, 

naštetimi v raziskavi, pa je Slovencem najmanj pomembno, da so migranti, ki prihajajo v 

državo, belci. Pri enem izmed vprašanj se je pokazalo, da so Slovenci v primerjavi z ostalimi 

Evropejci bolj odklonilni do možnosti, da bi kakšen priseljenec (bodisi podobne bodisi 

drugačne narodnosti) postal njihov šef. Razveseljiv je vsaj podatek, da Slovenci verjamejo, da 

migranti ne ogrožajo kulturnega življenja v Sloveniji, četudi še vedno niso ravno prepričani, 

da migranti kulturno življenje lahko obogatijo. Slednje implicira močno asimilacijsko težnjo. 

Torej, priseljenci naj sicer ne bi ogrožali večinskega prebivalstva, vendar le v primeru, da so 

se pripravljeni popolnoma prilagoditi okolju in zliti z obstoječo kulturo. Tudi zaradi takšnih 

negativnih mnenj, ki se nam na prvi pogled morda sploh ne zdijo posebej relevantna, se na 

državni ravni kaže pomembnost ustreznih formalnih okvirov ter migracijskih politik. 

 

2. 8 Migracijske politike v povezavi z migracijskimi režimi 

 

Države zaradi nadzora nad selitvami ter urejanja le-teh uvajajo različne migracijske politike. 

Slednje dajejo smernice za urejanje različnih vidikov migracij.16 Migracijske (oziroma 

predvsem imigracijske) politike so delno odgovorne za to, kakšne vrste migrantov vstopajo v 

državo, kako to vpliva na gospodarstvo in kakšen je posledično odnos državljanov do 

migrantov. Ta odnos se od države do države močno razlikuje. Lahko je velik razlog za slabše 

možnosti priseljencev (Constant, Kahanec in Zimmermann, 2009). Države, ki sodelujejo v 

raziskavah PISA,17 imajo zelo različne imigracijske politike. Le-te lahko pospešujejo ali 

zavirajo integracijo migrantov v državi gostiteljici (Cattaneo in Wolter, 2012).  

 

Na tem mestu velja omeniti aktualen primer referenduma o izstopu Velike Britanije iz 

Evropske unije, ob katerem je na dan prišla tematika stališč do migrantov. Eden od glavnih 

razlogov razhoda med prebivalstvom je bilo ravno upravljanje z migracijami, ki je bilo do 

sedaj pod vplivom skupne politike EU. Po odločitvi večine za izstop iz EU se je pojavila 

povečana nestrpnost do migrantov ter celo nekaj incidentov. 

                                                           
16 Z vidiki migracij mislimo predvsem na delitve migracij (glej str. 5). 

17 PISA oziroma Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (angl. Programme for International Student 

Assessment) bomo nekoliko orisali v poglavju 5.6 (str. 37). 
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2. 9 Migracijska politika Slovenije 

 

Slovenska migracijska politika se je oblikovala znotraj skupne migracijske politike Evropske 

unije. V Sloveniji je temeljni dokument za definiranje migracijske politike Resolucija o 

migracijski politiki Republike Slovenije iz leta 2002 (Ur. l. RS, št. 106/2002).  

 

Temeljna načela oblikovanja migracijske politike Republike Slovenije so: 

- načelo solidarnosti, mednarodne delitve bremen in odgovornosti (obsega nudenje 

zaščite in pomoči beguncem ter uravnavanje nezakonitih migracij in njihovih posledic); 

- načelo odgovornosti do državljanov in države (se nanaša na svobodno preseljevanje 

ter ohranitev in razvoj identitete slovenskega naroda); 

- načelo spoštovanja prava in človekovih pravic (zahteva spoštovanje splošno sprejetih 

načel in pravnega reda); 

- načelo dolgoročne makroekonomske koristnosti (opredeljuje merila nadzorovanega 

sprejema migrantov glede na povpraševanje slovenskega trga); 

- načelo zgodovinske odgovornosti (gradi na konceptu kontinuuma zgodovine in 

strukturi mednarodnih odnosov); 

- načelo enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja (le-to se nanaša predvsem 

na integracijsko politiko). 

 

Zaradi kompleksnosti področja migracij lahko migracijsko politiko ločimo na med seboj še 

vedno povezane dele oziroma politike: 

 

Azilna politika 

 

Je del begunske politike in zajema sestavine in ukrepe, ki se nanašajo na sprejem, vrsto in 

obseg zaščite ter oblike bivanja iskalcev, prosilcev in pridobitnikov azila, repatriacije18 in 

preselitev. Med drugim obsega tako mednarodno reševanje begunskih problemov kot tudi 

vzrokov zanje. 

 

                                                           
18 Vračanje beguncev v domovino (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994). 
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Imigracijska politika 

 

Imigracijsko politiko imenujemo tudi priselitvena politika. Nanaša se na regulacijo 

priseljevanja in s tem na načela, pravila in postopke, ki tujcem dovoljujejo vstop v državo, 

zaposlitev ter bivanje oziroma stalno naselitev. Dokument, ki v Sloveniji ureja področje 

imigracij se imenuje Resolucija o imigracijski politiki. 

 

Politika upravljanja migracijskih tokov 

 

Omenjena politika je nekoliko bolj aktualna v zadnjih letih. Skrbi za preprečevanje 

nezakonitih imigracij in se zavzema za boj proti tihotapljenju migrantov in trgovanju z ljudmi 

ter za zaščito žrtev. 

 

Integracijska politika 

 

Ta se oblikuje znotraj imigacijske politike. Nanaša se na ukrepe države in družbe, ki 

zagotavljajo pogoje za kakovostno življenje priseljencev. Njena naloga je preprečevanje 

diskriminacije, ksenofobije in rasizma. S spodbujanjem integracije priseljencem omogoča, da 

postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja (Resolucija o migracijski politiki 

Republike Slovenije, 2002). 
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3 INTEGRACIJA 

 

Med čedalje pomembnejšimi cilji migracijskih politik je integracija priseljencev – tako teh, ki 

že dlje časa živijo v imigrantski državi, kot tudi tistih, ki bodo šele prišli (Bešter, 2003b). Po 

besedah Felicite Medved se koncept integracije v svojem najsplošnejšem pomenu »nanaša na 

odnos med celoto in njenimi deli in je kot takšen temeljna družbena značilnost« (Medved, 

2010, str. 20).  Pojem integracije v migracijskem kontekstu pa razumemo predvsem kot 

»proces vključevanja migrantov v gospodarsko, družbeno in politično življenje države, v 

kateri bivajo« (prav tam, str. 20). Vrečer navaja, da je poudarek na dvosmernosti procesa, saj 

»integracija pomeni, da se ne prilagajajo državi sprejema samo priseljenci, temveč da so 

nosilci kultur znotraj države sprejema pripravljeni sprejeti na novo prispele priseljence in se 

od njih učiti« (Vrečer, 2007, str. 35). Družbena in gospodarska integracija pomenita 

pridobivanje pravic, kot je na primer dovoljenje za prebivanje oziroma dovoljenje za delo, in 

seveda vključitev imigrantov v izobraževalni, socialni in zdravstveni sistem ter na trg dela. 

Politično integracijo predstavlja pridobitev aktivne in pasivne volilne pravice, ki se pridobi z 

državljanstvom, ter vključenost v procese političnega odločanja. Ne smemo pa zanemariti niti 

kulturne dimenzije integracije, ki jo sicer teže natančno opredelimo, vendar lahko rečemo, da 

vključuje vsaj minimalno znanje jezika države gostiteljice, razumevanje sprejemne družbe ter 

spoštovanje njenih temeljnih načel in vrednot (Medved, 2010).  

 

Glavni cilj integracijskih politik je ustrezna vključitev priseljencev v večinsko družbo, kar 

pomeni, da postanejo njen funkcionalni člen, da enakopravno sodelujejo pri njenem razvoju 

ter imajo možnost samostojnega življenja (Bešter, 2003b). To velikokrat enačimo tudi s 

pridobitvijo državljanstva. Poti do uresničitve tega cilja se od države do države razlikujejo, v 

veliki meri pa so odvisne od tega, katere vrednote postavlja v ospredje večinska družba (npr. 

demokracijo, liberalizem, pluralizem, socialno državo ...) oziroma h kakšnemu končnemu 

rezultatu integracijskega procesa družba stremi (asimilacija, multikulturna družba ...) (Bešter, 

2003a).  

 

Slovenija se takole zavezuje glede integracijske politike:  
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»Upoštevajoč družbeno večkulturnost, s spoštovanjem bogastva različnosti, mirnega 

sožitja, družbene stabilnosti in kohezivnosti bo Republika Slovenija vodila 

integracijsko politiko, katere cilji so zasnovani na temeljnih načelih in vrednotah 

enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja. Pri tem je:   

 

– enakopravnost razumljena kot zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih 

pravic; 

– svoboda kot pravica do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja 

integritete in dostojanstva vsakega posameznika in gojitve lastne kulture v skladu z 

zakoni in temeljnimi vrednotami Republike Slovenije; 

– vzajemno sodelovanje kot pravica do udejstvovanja in odgovornosti vseh v 

neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne družbe« (Resolucija o imigracijski politiki, 

1999, str. 1). 

 

Omenjene vrednote, ki so temelj procesa integracije, so same na sebi sicer ustrezno 

zasnovane, vendar pa dajejo slutiti, da ob preslabo definiranih ciljih, in s tem mislimo 

predvsem na pomanjkanje konkretnih zakonskih podlag ter sistemskih rešitev, lahko pride do 

konfliktov med njimi. Ti konflikti lahko povzročijo neuravnoteženost vrednot, kar pomeni, da 

ena vrednota prevlada nad ostalimi. To pa lahko povzroči premikanje v smeri asimilacije 

namesto integracije, kar pa nam ne bi smelo biti v interesu. Pomanjkljivosti asimilacije smo 

že omenili,19 zato menimo, da bi bilo smotrno iskati rešitve, ki stremijo k uravnoteženju prej 

opisanih vrednot ter jasno opredeliti cilje. Kadar je družba pri tem neuspešna, lahko to privede 

do konfliktov med imigranti in večinsko populacijo.20 

 

Integracija priseljencev v družbah sicer poteka ne glede na večjo ali manjšo prisotnost 

integracijskih politik, saj imajo pomembno vlogo pri integraciji priseljencev tudi neformalni 

dejavniki, kot sta na primer sprejemanje s strani večinskega prebivalstva ter pripravljenost 

migrantov na vključitev (Bešter, 2003a). Vendar pa ustrezni pravno-formalni okvir zagotovo 

pripomore k hitrejšemu in učinkovitejšemu integracijskemu procesu, kar je tako v korist 

priseljencev kot tudi večinske družbe. Kot smo že omenili, naj bi bila integracija namreč 

                                                           
19 Glej stran 7. 

20 Primer take situacije so na primer polemike okoli nošenja burke in nikaba v nemuslimanskih državah. 
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vedno dvostranski proces, v katerem se prilagajata obe strani – priseljenci in večinska družba. 

Prav zato morajo biti ukrepi integracijskih politik usmerjeni na obe populaciji (Bešter, 

2003b). 

 

Uspešnost integracijske politike močno vpliva tako na številne vidike družbenega in 

kulturnega kot tudi gospodarskega ter političnega življenja sprejemnih družb. Ne nazadnje pa 

je od uspeha omenjenih politik odvisno tudi počutje imigrantov (Medved, 2010), ki je 

zagotovo ključnega pomena pri njihovi zavzetosti za integracijo, kar ponovno nakazuje 

vzajemno naravo procesa integracije. 

 

3. 1 Kako do uspešne integracijske politike? 

 

Integracija ni univerzalen proces, zatorej ne obstaja le ena uspešna integracijska politika. 

Učinkovitost integracijske politike je močno vezana na številne spremenljive dejavnike in je 

zato ne smemo obravnavati kot nekaj stalnega. Določen model integracijske politike je lahko 

v nekem časovnem obdobju uspešen, v drugem pa ne doseže želenih učinkov. Prav tako je 

lahko za neko populacijo priseljencev primeren ali pa tudi ne. Resnični učinki integracijske 

politike se pokažejo šele po nekaj letih, velikokrat šele pri drugi oziroma celo tretji generaciji 

priseljencev, kar je relativno pozno. Prav zato je potrebno ukrepe integracijskih politik stalno 

spremljati in evalvirati, saj se lahko le tako ustrezno hitro odzovemo na neučinkovitost in z 

uvajanjem sprememb odpravljamo napake (Bešter, 2003b).  

 

Petra Roter takole razmišlja o pogojih, ki so potrebni za učinkovito integracijsko politiko, ki 

bi lahko prinesla pozitivne rezultate: 

 

»Za uspešno integracijsko politiko je namreč ključno zagotavljanje ozračja strpnosti, 

spoštovanja različnih kultur, jezikov ali običajev in predvsem spoštovanje človekovih 

pravic posameznikov, ki v sodobni mednarodni skupnosti nedvomno vključujejo tudi 

pravico do ohranjanja posameznikove identitete – torej jezika, kulture, veroizpovedi, 

in sicer ne glede na to, ali je posameznik pripadnik večinskega naroda ali pa 

manjšinske etnične oziroma narodne manjšine v neki državi« (Roter, 2005, str. 269).  
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Osrednji pokazatelj uspešnosti socialnih, izobraževalnih in migracijskih politik neke države 

pa je predvsem uspešna integracija otrok migrantov v šolski sistem (OECD, 2012a), zato je 

nujno, da področju vzgoje in izobraževanja namenimo dovolj pozornosti v okviru 

integracijskih politik. 

 

3. 2 Modeli integracije priseljencev 

 

Romana Bešter (2003b) navaja, da danes poznamo različne modele integracije priseljencev. 

Izhajajo iz različnih zgodovinskih okoliščin in so zato prilagojeni neki družbi oziroma državi 

in s tem tudi njenim ciljem, normam ter vrednotam. Bešter ob upoštevanju avtorjev in avtoric, 

ki prav tako obravnavajo literaturo s tega področja, izpostavi tri modele integracije: 

 

1. Model diferenciranega izključevanja (Medved, 2001 v Bešter, 2003b) 

 

Po tem modelu so priseljenci vključeni v nekatere sfere družbenega življenja, tu je mišljen 

predvsem trg dela, obenem pa nimajo dostopa do ostalih sfer, kot so socialni sistem, 

državljanstvo ter politična participacija (Castles, 1995 v Bešter, 2003b). Priseljevanje se 

dojema kot začasen pojav, ki naj bi se običajno zaključil z vrnitvijo priseljencev v državo, iz 

katere so prišli (Bauböck, 1994 v Bešter, 2003b). Temu pa seveda ni vedno tako. Nekateri 

migranti sicer načrtujejo vrnitev v svojo izvorno državo, spet drugi imajo namen oditi v 

kakšno drugo državo. Veliko pa je tudi takih, ki si želijo ostati v državi, v katero so se 

priselili. Zadnjo fazo asimilacije v tem modelu predstavlja naturalizacija. Države, ki delujejo 

po principu opisanega modela, običajno ne omogočajo potomcem priseljencev, da bi 

neposredno ob rojstvu ali polnoletnosti pridobili državljanstvo (Bešter, 2003b). 

 

2. Asimilacijski model oziroma model diferenciranega vključevanja (Medved, 2001 

v Bešter, 2003b) 

 

Po tem modelu naj bi se priseljenci vključili v večinsko družbo tako, da se odpovedo svojim 

jezikovnim, kulturnim in družbenim značilnostim ter se zlijejo z večinsko družbo. Gre v 

glavnem za integracijo prek naturalizacije (Bauböck, 1994 v Bešter, 2003b). Priseljenci nosijo 

večino bremena prilagajanja, saj se od njih pričakuje, da bodo pretrgali vezi s svojo izvorno 
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državo in za stalno ostali v novi državi (prav tam), država gostiteljica pa naj bi zagotovila 

ugodne razmere za čim hitrejšo prilagoditev ter prevzem večinske kulture in vrednot (Castles, 

1995 v Bešter, 2003b). Pri tem modelu otroci priseljencev, ki se rodijo v državi gostiteljici, 

dobijo ob rojstvu ali polnoletnosti državljanstvo te države (Bešter, 2003b). 

 

3. Multikulturni model oziroma model pluralističnega vključevanja (Medved, 2001 

v Bešter, 2003b) 

 

Za ta model je značilno, da so priseljenci vključeni v politično skupnost, hkrati pa ohranjajo 

svojo kulturno različnost. Razlike se pri tem ne le tolerira, temveč v mejah zakona in ob 

sprejemanju določenih temeljnih političnih vrednot celo spodbuja (prav tam). Pravna 

integracija se v tem modelu ne meri po formalnem državljanskem statusu, temveč po 

državljanskih pravicah. Le-te si priseljenci lahko pridobijo tudi z naturalizacijo, ni pa to edini 

način (Bešter, 2003b). Naselitev v drugi državi se v tem modelu ne izključuje z ohranjanjem 

(socialnih in ostalih) vezi z drugo državo (Bauböck, 1994 v Bešter, 2003b). 

 

Razvite družbe dandanes stremijo k uresničevanju tretjega modela. Na ravni vrednot se 

procesi sicer odvijajo v želeno smer, vendar pa, kot smo že opozorili, na uspešnost integracije 

ne vplivajo le zastavljene integracijske politike, temveč tudi veliko neformalnih dejavnikov, 

na katere je na ravni države veliko težje vplivati, saj so lahko lastne le posamezniku ali pa 

manjši skupini ljudi. 
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4 JEZIK 

 

Jezik je človekovo temeljno sredstvo sporazumevanja. Z uporabo jezika lahko poslušamo in 

beremo ter govorimo in pišemo. Brez vsega naštetega si težko predstavljamo življenje. 

Sposobnost medsebojne komunikacije na takem nivoju nas tudi ločuje od ostalih živalskih 

vrst. V svetu ljudje dandanes govorimo nekaj tisoč različnih jezikov, ki se med seboj 

razlikujejo v manjši ali večji meri. Prav zaradi ohranjanja te raznolikosti je potrebno jezike 

spoštovati in skrbeti za njihovo ohranitev.  

 

Ko se ljudje odločijo zapustiti svojo izvorno državo, hkrati sprejmejo tudi odločitev, da bodo 

svoje življenje nadaljevali drugod. Kjerkoli že to je, se je do neke mere potrebno prilagoditi 

okolju in po navadi je jezik prvi izziv, pred katerega so migranti postavljeni. Vsak migrant 

ima svojo zgodbo, pa vendar se ob prihodu v novo okolje vsi soočajo z nepoznanimi 

zahtevami, ki jih veliko lažje premagujejo, če razumejo jezik države gostiteljice. Uspešno 

učenje jezika pa ni le v interesu migrantov, temveč predstavlja ključno vprašanje tudi za 

oblikovalce politik (Mallows, 2014). 

 

4. 1 Materni jezik 

 

Prvi jezik, ki se ga naučimo, je materni jezik. Ta jezik večinoma govorijo naši starši, 

predvsem pa je treba poudariti, da je to jezik, v katerem razmišljamo in se z njim najlažje 

izrazimo. Zato se je potrebno zavedati njegove pomembnosti. Knafličeva (2010) navaja, da v 

otroštvu z obvladovanjem jezika in govora oblikujemo prve pojme o svetu okrog sebe. 

Zunanji svet se projicira v naš notranji svet in spodbuja razvoj mišljenja, pomnjenja in 

čustvovanja. S tem se strinja tudi Lucija Čok, ki materni jezik opiše takole: »Prvi (izvorni, 

materni) jezik ima v življenju vsakega posameznika pomembno vlogo. Na oblikovanje 

njegove osebnosti vpliva v postopkih identifikacije, bodisi kot sredstvo njegovega mišljenja in 

čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali kot gibalo njegovega vpliva na dogajanje v 

zunanjem svetu« (Čok, 2009, str. 25). Vse našteto povzroči močno čustveno navezanost na 

materni jezik. Z njegovo pomočjo oblikujemo tudi lastno samopodobo in socialno vlogo. 

Praktične izkušnje pa potrjujejo, da je ustrezno obvladanje in ohranjanje maternega jezika 

podlaga, ki spodbuja in olajša tudi učenje drugih jezikov (Knaflič, 2010). 
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4. 2 Prihod v novo jezikovno okolje 

 

Brez dvoma je za veliko učencev z migrantskim ozadjem prilagajanje drugemu jeziku ter 

novemu učnemu okolju največji izziv. Rezultati raziskav PISA kažejo, da starejši, kot je otrok 

ob prihodu v novo državo, slabše se odreže na testih branja pri starosti 15 let (OECD, 2012b). 

Po podatkih MIPEX-a je kar tretjina otrok imigrantov starejših od 12 let, ko prispejo v državo 

gostiteljico (Migrant Integration Policy Index, 2015). Slabši dosežki v branju so predvsem 

posledica krajšega časa šolanja in s tem povezanega prilagajanja novemu jeziku, drugačnim 

standardom ter kurikulumu, ne pa dejstva, da naj bi bila neka starost bolj oziroma manj 

primerna za učenje jezika (OECD 2012b). Šolanje ter opismenjevanje v drugem jeziku 

predstavljata za otroka pomembno prelomnico, neodvisno od tega, v katerem obdobju šolanja 

nastopita (Knaflič, 2010), jezik pa za marsikaterega učenca z migrantskim ozadjem 

predstavlja oviro pri doseganju dobrih šolskih rezultatov in vključevanju v vrstniške skupine. 

Prav zato bi morale države poskrbeti za dobre programe učenja novega jezika tako za otroke, 

ki imajo ob prihodu v državo gostiteljico slabo poznavanje jezika, kot tudi za otroke, ki 

pridejo v zelo zgodnji starosti. Pri slednjih se namreč ne smemo zanašati na t.i. naravno 

učenje jezika, saj samo osnovno poznavanje jezika še ne bo prineslo zadovoljivih šolskih 

rezultatov (OECD, 2012b). 

 

Najbolj ranljivi so učenci, ki pridejo v imigrantsko državo pri poznejši starosti, ne govorijo 

jezika okolja in prihajajo iz države, ki ima nižji izobrazbeni standard. Takšnim učencem so v 

veliko pomoč programi in politike, ki upoštevajo prej naštete ovire. Najboljši način za 

premagovanje preprek, povezanih s starostjo otroka, pri kateri se slednji vključi v imigrantsko 

družbo, je prizadevanje za čim zgodnejši prihod otrok imigrantov, pod pogojem, da je to 

seveda mogoče. Migrante, ki so v državo gostiteljico prišli sami in imajo namen s seboj 

pripeljati tudi družino, bi bilo potrebno spodbujati, da to storijo čim prej. Večina držav od 

imigrantov zahteva, da imajo dovolj velike prihodke in rešen stanovanjski problem preden 

lahko pripeljejo tudi svojo družino. Take imigracijske politike imajo lahko negativen vpliv na 

vključevanje otrok z migrantskim ozadjem v šolski sistem OECD (2012b). 
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4. 3 Razvoj dvojezičnosti in usvajanje jezika okolja 

 

Predvsem zaradi dejstva, da jezik ni le orodje komunikacije, temveč je globoko prepleten s 

čustvenim delom naše zavesti, je težko prestopiti meje svojega maternega jezika in na takem 

nivoju ponotranjiti nek drug jezik. Tu se pokaže precejšnja prikrajšanost migrantov pri 

vključevanju v novo okolje. Prehod od enojezičnosti k dvojezičnosti ni enostaven. Pri razvoju 

dvojezičnosti govorimo o dveh komponentah. Prva je usvajanje jezika, ki predstavlja 

spontano uporabo drugega jezika v vsakdanjih situacijah, druga pa je učenje jezika, ki je bolj 

strukturiran proces in se odvija predvsem znotraj formalnega izobraževanja. V praksi se 

usvajanje in učenje jezika prepletata, zato ju velikokrat ni mogoče razlikovati. Razvoj 

dvojezičnosti pri otroku je odvisen od več dejavnikov: otroka samega, njegovega šolskega ter 

družinskega okolja in značilnosti obeh jezikov. Otrokove značilnosti, ki lahko pospešujejo ali 

zavirajo proces usvajanja drugega jezika so: starost, inteligentnost, motivacija in osebnostne 

značilnosti (Knaflič, 2010). 

 

Že Klinar (1976) omenja prevzemanje in rabo jezika imigrantske družbe kot izredno 

pomemben element za uspešno asimilacijo in akulturacijo migrantov. Znanje jezika 

imigrantske družbe je predpogoj za normalno delovanje in življenje, saj so v primeru neznanja 

jezika imigranti izločeni iz kakršnihkoli oblik komunikacije in participacije ter s tem 

potisnjeni na raven socialne manjšine. S pomočjo jezikovne akulturacije se imigrantske 

skupnosti lahko odprejo, lahko komunicirajo, omogočena pa jim je tudi mobilnost v širših 

okvirih imigrantske družbe (prav tam). Tako je tudi v slovenskem prostoru za učinkovitejšo in 

pravičnejšo integracijo učencev priseljencev pomembno znanje slovenskega jezika (Krek in 

Metljak, 2011).  

 

Pri učenju drugega jezika učenci nimajo vedno priložnosti za postopno usvajanje ter urjenje 

jezikovnih spretnosti s svojimi vrstniki, kot je to običajno pri učenju prvega jezika (Cook, 

2010), saj imajo zaradi slabše razvitih komunikacijskih spretnosti v drugem jeziku omejene 

možnosti vrstniških interakcij. To je še posebej problematično v šolah, ki jih obiskuje velik 

delež migrantov. Tam učenci, ki prihajajo iz istih držav, med seboj pogosto komunicirajo v 

svojem maternem jeziku, kar dodatno ovira usvajanje jezika okolja. 
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Raziskave kažejo, da usvajanje jezika, ki poteka samo skozi proces šolanja, torej brez 

dodatnega učenja jezika izven pouka, za obvladanje jezika na konverzacijski stopnji traja tri 

do pet let, za obvladanje jezika akademske stopnje pa kar štiri do sedem let (Cummins, 1984; 

2006 v Knaflič, 2010). 

 

4. 4 Vpliv jezikovne bližine na usvajanje jezika 

 

Različnost jezika migrantov in jezika, ki prevladuje v imigrantski družbi, močno vpliva na 

uspeh vključevanja migrantov, saj jezikovna različnost odseva tudi kulturne razlike ter razlike 

v vrednotah, idejah, vzgoji ipd. (Klinar, 1976). Če jezika pripadata isti jezikovni skupini (na 

primer slovanski ali romanski skupini), je med njima več podobnosti, kar po navadi ugodno 

vpliva na razumevanje in usvajanje jezika. Jezikovna podobnost pa je lahko tudi neke vrste 

ovira, saj lahko povzroči zamenjave med prvim in drugim jezikom (Knaflič, 2010). Pri 

pravopisu se namreč pravila večkrat močno prepletajo oziroma so si med seboj podobna. To 

lahko otroka zmede, ker ni prepričan, kaj se od njega zahteva v dani situaciji, kar lahko 

privede do frustracije oziroma neuspeha pri izpolnjevanju šolskih zahtev. 

 

Težko je ločiti vplive jezikovnih značilnosti od ostalih dejavnikov, prav tako pa ne obstajajo 

enotni kriteriji, ki bi določali kaj med dvema jezikoma otežuje učenje in kaj deluje olajševalno 

(Knaflič, 2010). V splošnem pa imigranti, katerih materni jezik in kultura sta sorodna jeziku 

in kulturi imigrantske družbe, veliko lažje dosežejo lingvistično asimilacijo kot imigranti, 

katerih jezik in kultura se močno razlikujeta od jezika in kulture države gostiteljice (Klinar, 

1976). 

 

4. 5 Vpliv jezikovnega okolja na otroke migrante 

 

Otrokovo jezikovno okolje ima »pomemben vpliv na njegove jezikovne sposobnosti« 

(McLean in McLean, 1999, str. 61). V splošnem velja, da dlje časa, kot imigranti živijo v 

novem okolju, boljši so njihovi rezultati na testih (OECD, 2012b), vendar pa smo si ljudje 

med seboj različni pa tudi vplivi zunanjih dejavnikov lahko pozitivno ali negativno vplivajo 

na hitrost usvajanja jezika. 
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Po podatkih raziskav OECD je jezik, ki ga družine priseljencev govorijo doma, pogosto 

drugačen od tistega, ki ga morajo učenci uporabljati v šoli. Posebej je to očitno v Avstriji, 

Nemčiji, Luksemburgu, Švici ter v Združenih državah Amerike. Tudi v Sloveniji v več kot 

polovici imigrantskih družin doma ne govorijo slovensko (OECD, 2012b). Po podatkih 

raziskave MIPEX (Migrant Integration Policy Index, 2015) delež družin migrantov, ki doma 

govorijo slovensko, znaša le 42 %. Raziskave OECD pa ugotavljajo, da učenci iz imigrantskih 

družin, ki v domačem okolju govorijo jezik, ki je enak tistemu v šoli, na testih branja 

dosegajo boljše rezultate kot vrstniki, katerih jezik, govorjen doma, se razlikuje od jezika, 

govorjenega v šolskem okolju. Za prvo generacijo migrantov, katerih materni jezik je 

drugačen od jezika šolanja, je dolžina bivanja v novem okolju najpomembnejši faktor, ki 

vpliva na uspeh na testih branja.  

 

Tudi otroci priseljenci druge generacije, torej otroci, ki se rodijo v državi gostiteljici, in tisti, 

ki se priselijo v zgodnji starosti, so veliko manj izpostavljeni jeziku okolja kot otroci brez 

migrantskega ozadja. V teh družinah namreč, podobno kot pri priseljencih prve generacije, 

doma pogosto govorijo svoj materni jezik, ki se seveda razlikuje od jezika, v katerem kasneje 

poteka otrokovo šolanje. Učencem druge generacije migrantov, ki doma ne govorijo jezika 

okolja, je v veliko korist vsaj enoletno obiskovanje predšolskega programa v državi 

gostiteljici. Glede na raziskave OECD naj bi ta faktor namreč pomagal izboljšati njihove 

rezultate na testih branja celo za 20 točk (OECD, 2012b). 

 

Če pogledamo primer Slovenije, se je na tem mestu smiselno vprašati, če je sploh realno 

pričakovati, da bodo otroci migranti, ki so se s svojimi družinami priselili v Slovenijo, doma 

govorili slovensko, glede na to, da slovenščina ni ne njihov materni jezik ne materni jezik 

njihovih staršev, temveč je zanje le jezik okolja. Če si poskusimo predstavljati, da bi bili na 

njihovem mestu, se nam verjetno zdi samoumevno, da bi doma govorili svoj materni jezik 

(Vižintin, 2010).  

 

4. 6 Teorija sociolingvističnih kodov Basila Bernsteina 

 

Basil Bernstein je razvil teorijo sociolingvističnih kodov, ki poudarja pomen zunanjih 

dejavnikov za razvoj jezika. Kod je »nezavedno pridobljeno načelo, ki izbira in povezuje 
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ustrezne pomene in oblike realizacij ter prikliče kontekste« (Bernstein, 2015, str. 198). Za 

analizo kodov ni mogoče uporabiti samostojnih, izločenih izrekov ali posameznih kontekstov, 

temveč se je potrebno osredotočiti na odnose med konteksti (prav tam). 

 

Skozi raziskave je Bernstein ugotovil, da starši iz družin z nižjim socialno-ekonomskim 

statusom v pogovoru z otroki uporabljajo bolj preprost jezik, kar pomeni manjšo raznolikost 

besedišča in uporabo implicitnih pomenov, ki so bolj odvisni od konteksta. To je poimenoval 

omejeni jezikovni kod. Starši iz družin srednjega in višjega razreda pa se v pogovorih z otroki 

poslužujejo kompleksnejšega jezika, kar pomeni bogatejše besedišče ter uporabo eksplicitnih 

pomenov, ki so manj odvisni od konteksta. Slednje je označil kot pretanjeni jezikovni kod. 

»Pretanjeni kodi naj bi uravnavali večji razpon možnosti združevanja kot omejeni kodi, 

njihove sintaktične alternative pa naj bi bile manj predvidljive« (Bernstein, 2015, str. 192). 

 

Izsledke Bernsteinove analize, v kateri naredi primerjavo rabe pravil razvrščanja in 

uokvirjanja med otroki nižjega delavskega razreda ter srednjega razreda, lahko delno 

apliciramo tudi na problematiko integracije otrok migrantov v šolski sistem. V analizi se je 

izkazalo, da otroci srednjega razreda tudi doma veliko bolj očitno delujejo v načinu, po 

katerem poučevalni konteksti v šolah zahtevajo specializirana pravila komunikacije, kot otroci 

nižjega delavskega razreda. Omenjena specializirana pravila dajejo prednost tistim, ki jih 

uporabljajo. »Razlika med otroki ni razlika v njihovih spoznavnih zmožnostih oziroma 

močeh, ampak v pravilih pripoznanja in realizacije, ki jih uporabljajo za razbiranje konteksta, 

izbiro interakcijske prakse in ustvarjanje tekstov« (prav tam, str. 200). Tako tudi otroci iz 

migrantskih družin uporabljajo drugačen jezikovni kod kot otroci brez migrantskega ozadja. 

 

Vmesni člen med jezikom in govorom je družbena struktura (prav tam, 2015). Pri učenju 

jezika ne gre samo za učenje jezikovnih struktur, temveč predvsem za učenje funkcioniranja v 

določeni družbi in bivanja med njenimi pripadniki (McLean in McLean, 1999). 

 

4. 7 Jezikovna problematika otrok migrantov 

 

Jezikovna problematika migrantov je večplastna. Slabše znanje ali celo neznanje jezika okolja 

je za starše šoloobveznih otrok ovira, ki močno vpliva na šolski uspeh njihovih otrok. Težje 
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namreč podpirajo otroke pri šolskem delu, otežena pa je tudi komunikacija z zaposlenimi na 

šoli. Otrokom z migrantskim ozadjem slabše znanje jezika preprečuje doseganje vseh njihovih 

potencialov, saj ne morejo enakovredno kot vrstniki slediti kurikulumu. Velik delež otrok 

imigrantov v razredu upočasni potek učnih ur, kar je glavni razlog, da želijo učenci brez 

migrantskega ozadja (natives)21 zapustiti šolo (Cluster "Access and Social inclusion in 

Lifelong Learning", n.d.). 

 

Jezik je problem tudi pri drugi generaciji priseljencev, saj pripadniki te generacije pogosto ne 

obvladajo dovolj dobro ne jezika okolja ne svojega maternega jezika. Na možnost izboljšanja 

poznavanja jezika okolja močno negativno vpliva osiromašeno znanje maternega jezika. 

Slednje namreč migrantom onemogoča dobro komunikacijo s svojo izvorno družbo ter stik z 

lastno kulturo, kar pa jim prav tako ni v pomoč pri usvajanju novega jezika (prav tam). 

 

4. 8 Poučevanje slovenščine kot drugega jezika  

 

Ena izmed najpomembnejših nalog šole je opismenjevanje. V primeru, da otroci ne obvladajo 

dovolj dobro jezika okolja, šola omenjene naloge ne more uspešno izvajati. Obvladovanje 

učnega jezika je ključno za uspešen potek šolanja, zato je za otroke migrantov nujno potrebno 

zagotoviti učenje (slovenskega) jezika (Knaflič, 2010). 

 

V Sloveniji je za otroke migrante organiziran dodatni pouk slovenščine, ki pa poteka zelo 

različno, saj njegovo izvajanje z zakonom ni enotno opredeljeno. V Strategiji zasledimo 

naslednji povzetek zakonodaje, ki obravnava omenjeno področje: 

 

»Otrokom migrantom, za katere se ugotovi, da slovenskega jezika še ne znajo oz. ga ne 

znajo dovolj, se praviloma odobri do največ ena ura dodatnega pouka slovenščine na 

teden, kar pomeni do največ 35 ur na leto. Obseg ur za posameznega otroka glede na 

okoliščine določi Ministrstvo za šolstvo in šport, način izpeljave pouka pa izberejo šole 

                                                           
21 Izraze otroci-, učenci- oziroma osebe brez migrantskega ozadja, pripadniki večinske populacije ter naravni 

govorci bomo uporabljali kot ustreznice angleškemu izrazu natives, saj slovenščina ne pozna dobesednega 

prevoda te besede. 
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same (...). Posebnih določil, kdo naj izvaja tak pouk in v kakšni obliki, ni« (Strategija, 

2007, str. 4). 

 

Avtorji in avtorice Strategije vidijo problem tudi v tem, da za poučevanje slovenščine kot 

drugega jezika nimamo niti ustreznih učnih načrtov niti posebnega učnega gradiva (prav tam, 

2007). Pomemben faktor pri učenju slovenščine kot drugega jezika so tudi učitelji, ki pa 

tekom svojega izobraževanja ne pridobijo znanj o posebnostih načrtovanja in izvajanja pouka 

za dvojezične učence. Pouk načrtujejo ob predpostavki, da imajo vsi otroci približno enake 

jezikovne sposobnosti. Zaradi neupoštevanja razlik, ki se še kako pojavljajo med učenci, je 

učinek učiteljevega dela manjši, kot bi lahko bil (Knaflič, 2010). Tako za učence migrante kot 

tudi za pedagoške delavce bi bilo dobrodošlo, če bi slednji poznali ustrezne metode 

poučevanja slovenščine kot drugega jezika, oziroma bi v ta namen v roke lahko vzeli učno 

gradivo (Vižintin, 2010).  

 

Po podatkih izpred nekaj let je v Sloveniji med letoma 2007 in 2009 Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport šolam za posameznega otroka migranta v povprečju dodelilo 

13,6 ure dodatne strokovne pomoči za slovenščino kot drugi jezik, kar je za aktivno znanje 

jezika odločno premalo (prav tam). 

 

4. 9 Poučevanje maternega jezika otrok migrantov v Sloveniji 

 

O pomenu maternega jezika za posameznika smo že spregovorili. Lahko rečemo, da je 

poučevanje maternih jezikov otrok migrantov ključni element pri ohranjanju njihove 

identitete, poleg tega pa tudi osnova za usvajanje vseh ostalih jezikov (Vižintin, 2010). Zato 

slovenska zakonodaja z Zakonom o osnovni šoli (2006) določa, da se ob všolanju otrok, 

katerih materni jezik ni slovenščina, poleg pouka slovenskega jezika zanje organizira tudi 

pouk njihovega maternega jezika in kulture. 

 

V praksi je organizirano poučevanje maternih jezikov priseljencev zelo nesistematično in 

odvisno predvsem od zavzetosti posameznih šol. Poleg tega je tudi način izvajanja pogojen z 

materialnimi, prostorskimi in kadrovskimi pogoji. Glede na to, da so na šolah po navadi 

priseljenci iz različnih držav, je za vse težko zagotoviti poučevanje njihovega maternega 
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jezika. Po podatkih ankete, predstavljene v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (Krek in 

Metljak, 2011), idejo o poučevanju maternega jezika priseljencev sicer podpira 59 % 

ravnateljev osnovnih šol, medtem ko približno enak delež učiteljev in staršev meni, da je 

omenjeni pouk nepotreben. Zaradi vsega naštetega v Sloveniji le malo šol ponuja učenje 

materinščine za učence, katerih materni jezik ni slovenščina (izvzet je primer dvojezičnih šol).  

 

Vižintin v svojem prispevku iz leta 2010 navaja, da je med letoma 2004 in 2009 sredstva, ki 

jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenja za poučevanje maternega jezika in 

kulture otrok migrantov, izkoristilo le osem osnovnih šol v Sloveniji. Vendar pa so, sodeč po 

raziskavi Marijance Ajše Vižintin, le štiri izmed osmih šol sredstva uporabile točno v ta 

namen. Ena izmed omenjenih osmih šol pouka materinščine sploh ni imela, tri pa so le 

brezplačno oddajale prostor zunanjim izvajalcem (Vižintin, 2010). To je zares skromen 

izkupiček, sploh če ga primerjamo s podatkom, da je v istem obdobju sredstva za poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika izkoristilo približno 200 šol (prav tam). 

 

Iz vsega, kar smo predstavili v poglavju o jeziku, je razvidno, da je doseganje šolskih uspehov 

za otroke z migrantskim ozadjem vse prej kot enostavno in morajo le-ti zaradi vpliva vsaj 

enega zelo močnega zunanjega dejavnika (tj. neobvladanja jezika države gostiteljice) v 

vzgojno-izobraževalni proces vložiti več truda kot njihovi vrstniki. To lahko izredno 

negativno vpliva na samopodobo otrok migrantov, saj je šolski neuspeh »eden najbolj 

ogrožujočih dejavnikov v otrokovem psihosocialnem razvoju« (Knaflič, 2010, str. 292). 
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5 ŠOLSTVO 

 

 

Področju vzgoje in izobraževanja bomo v pričujočem diplomskem delu posvetili precejšen 

del, saj želimo raziskati, kako uspešni so v šolah učenci migranti in s kakšnimi ovirami se pri 

vključevanju v šolo največkrat srečujejo. Poleg tega želimo poudariti, da je vzgojno-

izobraževalni proces ključen pri zagotavljanju pogojev, ki omogočajo imigrantom, da lahko 

kasneje postanejo uspešni in produktivni člani sprejemne družbe (European Commission, 

2008a). Slednje bi moralo biti v današnji demokratični družbi v interesu vseh, ki imajo 

možnost vplivanja na tem področju. Romana Bešter in Mojca Medvešek (2010) ugotavljata, 

da ima vzgojno-izobraževalni sistem pomembno vlogo v procesu integracije migrantskih 

otrok, prav zaradi dejstva, da v šoli poleg posredovanja znanja poteka tudi proces 

socializacije. Zmanjševanje neenakosti v šolah lahko veliko pripomore tudi k izboljšanju 

položaja migrantov na ostalih področjih družbenega življenja (OECD, 2012a).  

 

5. 1 Soočanje z raznolikostjo 

 

Veliko število migrantskih otrok predstavlja precejšen izziv za vzgojno-izobraževalne 

sisteme, tako na ravni razreda in šole kot tudi šolstva na sploh (European Commission, 

2008a). Še posebej so tukaj na udaru države OECD, ki stremijo k visoko kvalitetnim 

programom in pravičnosti v izobraževalnem procesu (OECD 2012b). Zaradi jezikovne in 

kulturne raznolikosti je potrebno razviti nove načine poučevanja, graditi mostove med šolo in 

migrantskimi družinami ter se osredotočiti na ustvarjanje ustreznega okolja za doseganje prej 

omenjene pravičnosti (European Commission, 2008a). Migrantski otroci so heterogena 

skupina, pripadajo različnim etničnim skupnostim in imajo različna jezikovna predznanja. 

Glede na to, od kod prihajajo, pa s seboj prinašajo vsak svoje kulturno ozadje. Tudi odnos 

pripadnikov sprejemne družbe do posameznih migrantskih skupnosti je lahko zelo različen. 

(Medvešek in Bešter, 2010). Prav zaradi tega en sam način pomoči s strani države ni ustrezen 

za vse.   

 

Ustvariti vzgojno-izobraževalno politiko, ki bo ustrezala specifičnim potrebam otrok 

imigrantov, ni enostavno, poleg tega pa je povezano z visokimi stroški. Potrebnega je veliko 
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truda, saj pristopi, ki odgovarjajo učencem brez migrantskega ozadja, morda za imigrante ne 

bodo ustrezni (OECD, 2012b). Države lahko z učinkovitimi migracijskimi politikami na 

področju izobraževanja močno pripomorejo tudi k spodbujanju tolerantnosti, odpravljanju 

predsodkov, spoštovanju različnosti ter preprečevanju diskriminacije (Bešter, 2003b). 

Zmožnost vstopanja v strpen in spoštljiv dialog z osebo z drugačnim kulturnim ozadjem je 

sposobnost, ki jo lahko pridobimo. To je potrebno spodbujati v vzgojno-izobraževalnem 

procesu (European Commission, 2008a), saj je v sodobnosti, ki jo pomembno opredeljuje tudi 

globalizacija, srečevanje z drugačnostjo del vsakdana. Šole bi morale imeti ključno vlogo pri 

ustvarjanju inkluzivne družbe, saj predstavljajo odlično priložnost za ustvarjanje vezi med 

mladimi priseljeci in pripadniki večinskega prebivalstva. Proces migracije obogati tako 

učence kot učitelje, saj lahko jezikovna in kulturna raznolikost v šolah izjemno pozitivno 

vplivata na znanje in izkušnje vseh vpletenih (European Commission, 2008a). Vendar pa je 

precej iluzorno pričakovati, da se bo to zgodilo samo od sebe in v kratkem časovnem obdobju. 

Prav zaradi tega je naloga držav, da usmerijo svoje ukrepe na to področje. 

 

5. 2 Posledice (ne)uspešne integracije migrantov v šolski sistem 

 

Neuspeli poskusi polne integracije otrok migrantov na področju vzgoje in izobraževanja z 

veliko verjetnostjo vodijo v širši neuspeh na področju socialne inkluzije. Nizki šolski dosežki, 

nizka stopnja dokončanega šolanja ter zgodnje zapuščanje šolskih klopi imigrantom močno 

zmanjšujejo možnosti za kasnejšo uspešno vključitev na trg dela. Neuspešna integracija v 

vzgojno-izobraževalni proces pa tudi preprečuje razvoj družbenih vezi in interakcije med 

različnimi skupinami ljudi, ki so potrebne za kohezivno družbo (European Commission, 

2008a). Vzgojno-izobraževalni sistemi, ki omogočajo vsem učencem doseči njihov potencial, 

uspešno združujejo odličnost in pravičnost (OECD, 2012b). 

 

Če otroci migrantov šolo zapustijo predčasno oziroma z občutki nedoseganja svojih 

potencialov in izkušnjo segregacije, se to kasneje odraža v njihovem življenju. Obstaja tudi 

tveganje, da se bodo ti vzorci ponovili na naslednji generaciji (European Commission, 

2008a), saj starši na svoje otroke prenašajo tako svoje pridobljeno znanje kot tudi odnos do 

izobraževalnega procesa. Odnos otrok do izobraževanja je v večji meri negativen, če živijo v 
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okolju, kjer je znotraj njihove skupnosti poslovni uspeh redkost, stopnja brezposelnosti pa 

visoka (European Commission, 2008a).  

Razlike med dosežki otrok migrantov in dosežki ostalih učencev po posameznih državah (ob 

upoštevanju socialno-ekonomskega ozadja) pričajo o tem, da migracijske in vzgojno-

izobraževalne politike igrajo pomembno vlogo pri odpravljanju prepadov med omenjenima 

skupinama otrok (OECD, 2012b). Medtem ko v veliko državah učenci druge generacije na 

testih še vedno dosegajo nižje rezultate kot učenci brez migrantskega ozadja, nekaterim 

državam uspeva integracija migrantov do te mere, da so njihovi dosežki primerljivi z dosežki 

naravnih govorcev že v primeru migrantov prve generacije. Taki državi sta na primer Kanada 

in Avstralija (Cattaneo in Wolter, 2012). V nekaterih državah so dosežki druge generacije 

migrantov celo slabši kot dosežki prve generacije, kar je izredno zaskrbljujoč podatek, saj to 

pomeni, da izobraževanje ne deluje dovolj vključevalno, temveč lahko celo poveča socialno 

izključenost migrantov (European Commission, 2008a). 

 

5. 3 Vpliv socialno-ekonomskega statusa na (ne)uspeh učencev migrantov 

 

Niso samo vzgojno-izobraževalne politike tiste, ki vplivajo na uspeh oz. neuspeh otrok iz 

migrantskih družin (OECD, 2012a). Veliko dejavnikov lahko vpliva na prikrajšanost učencev 

migrantov. Pomembno vlogo pri ustvarjanju razlik med priseljenci prve generacije in 

večinskim prebivalstvom ima socialno-ekonomski status (European Commission, 2013). Le-

ta je med migranti pogosto relativno nizek (OECD, 2012b), saj je prihod v novo družbo 

zahteven, proces prilagajanja pa dolgotrajen. Starši v migrantskih družinah se morajo 

velikokrat zadovoljiti s slabše plačanimi deli, kar vpliva na raznolikost izkušenj, ki jih lahko 

omogočijo svojim otrokom, to pa posredno vpliva tudi na uspeh otrok. Treba je omeniti, da 

večje tveganje za slabše dosežke otrok migrantov predstavlja socialno-ekonomska 

prikrajšanost kot pa na primer visoka koncentracija imigrantov v šolah (OECD, 2012b). Če 

namreč socialno-ekonomski status22 upoštevamo pri izračunih razlik med priseljenci prve 

generacije in večinskim prebivalstvom, se razlike na testih med omenjenima skupinama v 

                                                           
22 Socialno-ekonomsko ozadje učencev se meri s posebnim indeksom ekonomskega, socialnega in kulturnega 

statusa, ki je sestavljen iz več komponent. Glavne izmed njih predstavljajo: najvišja dosežena izobrazba enega od 

staršev, poklicni status enega starša (tistega z višjim poklicnim statusom) ter lastnina, ki jo posedujejo družine 

priseljencev. V slednjo kategorijo spada na primer tudi število knjig, ki jih imajo doma. 
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povprečju zmanjšajo za kar 30 odstotkov (European Commission, 2013). Za Slovenijo velja, 

da imajo matere otrok migrantov pomembno nižjo izobrazbo kakor matere brez migrantskega 

ozadja v primerjavi z ostalimi državami OECD. Nižja izobrazba23 mater predstavlja večje 

tveganje za nižji socialno-ekonomski status, poleg tega pa pomeni, da matere otrokom berejo 

v manjši meri in jim tudi s težavo pomagajo pri šolskem delu (OECD, 2012b). 

 

Rezultati raziskav PISA kažejo, da na njihovih testih učenci z migrantskim ozadjem in nižjim 

socialno-ekonomskim statusom dosegajo slabše rezultate kot vrstniki s podobnim socialno-

ekonomskim statusom in brez migrantskega ozadja. To je v nekaterih državah bolj izrazito kot 

v drugih. Vendar pa je tudi v državah, kjer imigranti ob upoštevanju socialno-ekonomskega 

statusa dosegajo boljše rezultate kot ostali učenci, razlika med obema skupinama majhna. Še 

največja je v Avstraliji z 11 točkami, nekaj manjša pa v Izraelu in Združenih državah 

Amerike. V Sloveniji učenci priseljenci dosegajo nižje rezultate kot učenci brez migrantskega 

ozadja, ob upoštevanju socialno-ekonomskega statusa pa se ta razlika zmanjša za več kot 40 

%. Vendar pa je tudi po teh izračunih v Sloveniji uspeh učencev migrantov še vedno nižji v 

primerjavi z naravnimi govorci. Precejšnja razlika se kaže tudi pri učencih, ki na testih 

dosegajo visoke rezultate (top performers). V Sloveniji se namreč učenci brez migrantskega 

ozadja v omenjeno kategorijo uvrstijo pomembno pogosteje kot učenci migranti (upoštevajoč 

OECD povprečje) (OECD, 2012b). 

 

Migracije vplivajo na uspeh otrok migrantov tudi v primeru, da imajo njihove družine visok 

socialno-ekonomski in izobrazbeni status. Takšni učenci imajo težave predvsem pri začetnem 

prilagajanju jezikovnim in kulturnim razlikam, dolgoročno gledano pa ne samo, da imajo 

dobre možnosti za uspešno vključenost v družbo, temveč kulturna raznolikost celo pozitivno 

vpliva na krepitev njihovega človeškega kapitala (European Commission, 2008a). Proces 

vključevanja v družbo je zagotovo veliko težji in dolgotrajnejši za migrantske otroke, ki 

prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. 

 

 

  

                                                           
23 Z izrazom nižja izobrazba mislimo na končano osnovno šolo. 
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5. 4 Vpliv okolja na uspeh učencev migrantov 

 

Uspeh učencev z migrantskim ozadjem je višji v državah, ki imajo dobro razvite programe za 

predšolske otroke in veliko vlagajo v izboljšave na tem področju. Na boljši uspeh pozitivno 

vplivajo tudi bolj inkluzivno naravnani izobraževalni sistemi, manjša ekonomska neenakost 

(European Commission, 2008b), ter dober gospodarski razvoj (OECD, 2012b). Slabši pa je 

uspeh učencev migrantov v vzgojno-izobraževalnih sistemih z visoko stopnjo selekcije 

(European Commission, 2008b). 

 

Imigranti, tudi tisti višje izobraženi, so večinoma skoncentrirani v deprivilegiranih okoljih, 

kar še posebej velja za Evropo. V Evropski uniji imajo namreč otroci iz migrantskih družin, 

kjer imajo starši nižji poklicni status, več kot dvakrat višjo verjetnost, da bodo obiskovali 

deprivilegirane šole kakor otroci iz družin s podobnim statusom, a brez migrantskega ozadja 

(OECD, 2012a). 

 

Učenci z migrantskim ozadjem tudi pogosteje obiskujejo t.i. »deprivilegirane« šole. To so 

šole z največjim deležem učencev, ki prihajajo iz družin z nižje izobraženimi materami. 

Izobrazba mater je pomemben faktor pri dosežkih učencev na testih. Razmerje med bralno 

pismenostjo in deležem učencev z nižje izobraženimi materami je negativno in obenem tudi 

veliko močnejše kot razmerje med bralno pismenostjo in deležem otrok migrantov, ki doma 

ne govorijo jezika okolja. Prav tako je močnejše od razmerja med bralno pismenostjo in 

deležem otrok migrantov na šoli (OECD, 2012a). Po podatkih PIRLS-a24 je izobrazba matere 

statistično pomembno povezana z bralno pismenostjo učencev in je hkrati močnejši dejavnik 

kot izobrazba očetov (Mullis, Martin, Foy in Drucker, 2012).25  

 

                                                           
24 PIRLS oziroma mednarodna raziskava bralne pismenosti (angl. the Progress in International Reading Literacy 

Study) je raziskava, ki na populaciji učencev 4. razreda preverja, kako dobro učenci berejo po štirih letih 

vključenosti v vzgojno-izobraževalni proces. Izvaja se v petletnih intervalih. Poleg bralnega razumevanja 

preverja tudi vpliv domačega okolja na bralno pismenost, šolsko klimo, poučevalne prakse, ter šolske vire za 

poučevanje branja. 

25 Verjetno gre pri tem za posledico dejstva, da matere več časa preživijo z otroki in jim večkrat nudijo pomoč 

pri šolskem delu kot očetje. 
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Za vse učence, tudi tiste brez migrantskega ozadja, velja, da je vpliv deprivilegirane oziroma 

privilegirane šole na bralno pismenost večji kot vpliv izobrazbe matere. Izjema so države 

Severne in Vzhodne Evrope ter države, ki že dolgo privlačijo imigrante, torej Avstralija, 

Kanada in Nova Zelandija (OECD, 2012a). Za države OECD tudi velja, da višji, kot je v šoli 

delež učencev z nižje izobraženimi materami, slabši so dosežki učencev te šole na testih 

bralne pismenosti (OECD, 2012a). Premalo truda, vloženega v izobrazbo deklic, torej ne 

vpliva samo na njihovo kvaliteto življenja, temveč lahko za uspeh prikrajša tudi naslednjo 

generacijo (European Commission, 2008a). 

 

Večja koncentracija učencev migrantov v nekaterih šolah lahko povzroči, da začnejo učenci 

brez migrantskega ozadja iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom zapuščati te šole. 

Slednje povečuje razlike med šolami in predstavlja oviro na poti k pravičnemu vzgojno-

izobraževalnemu procesu (European Commission, 2008a).  

 

»Bolj uravnotežena struktura učencev bi lahko veliko pripomogla k izboljšanju 

rezultatov tako učencev imigrantov kot tudi učencev brez migrantskega ozadja, ki 

prihajajo iz deprivilegiranih okolij. Prvi, ki bi imeli od tega korist, pa bi bili učenci 

migranti z visoko izobraženimi starši, ki obiskujejo deprivilegirane šole, saj so njihovi 

dosežki veliko slabši, če jih primerjamo z vrstniki v šolah z nižjo koncentracijo 

deprivilegiranosti. Takšno politiko bi bilo potrebno vpeljati, še predno učenci migranti 

preveč zaostanejo za vrstniki« (OECD, 2012b, str. 14).  

 

5. 5 Pomen dosežkov otrok migrantov 

 

Hochschild in Cropper (2010) navajata, da so šolski dosežki učencev imigrantov dober 

pokazatelj njihove vključenosti v družbo. Dosežki na testih so sicer le en vidik šolanja, vendar 

pa imajo to prednost, da jih je mogoče uporabiti za primerjavo med skupinami oziroma 

državami. Prav tako lahko z njihovo pomočjo dokaj zanesljivo predvidimo posameznikov 

uspeh kasneje v življenju. V grobem lahko rečemo, da višji, kot so rezultati na testih, večja bo 

verjetnost, da bo posameznik samozavestno uporabljal jezik okolja, dejavno sodeloval v 

družbi in se aktivno vključil tudi v kulturno življenje. Ne nazadnje pa nam dosežki na testih 

povedo tudi to, koliko država gostiteljica vlaga v integracijo imigrantov. Če državi uspe 
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zagotoviti enakost na področju vzgoje in izobraževanja otrok, lahko predvidevamo, da bo 

uspešnejša tudi na ostalih področjih integracije (OECD, 2012a). 

 

5. 6 Raziskave PISA 

 

Kot smo že omenili, je PISA program mednarodne primerjave dosežkov učencev, kjer se 

preverja bralna, matematična in naravoslovna pismenost ter reševanje problemov 15-letnikov. 

Ocenjuje se, koliko znanja in sposobnosti, potrebnih za dejavno sodelovanje v družbi, so si 

tekom šolanja pridobili učenci. Ne gre samo za reprodukcijo naučenega, temveč predvsem za 

praktično uporabo informacij v neznanih situacijah tako v šoli kot tudi izven nje. Ta pristop 

sporoča, da moderne družbe ne nagrajujejo posameznikov zgolj za njihovo znanje, temveč 

predvsem za sposobnost uporabe naučenega. 

 

Raziskava PISA poteka v razmaku treh let. Leta 2012 je v raziskavi sodelovalo vseh 34 članic 

OECD in 31 držav partneric, kar je več kot 80 % svetovnega gospodarstva. Teste je reševalo 

510.000 učenk in učencev oziroma dijakov in dijakinj, ki so predstavljali približno 28 

milijonov 15-letnikov, ki se šolajo v 65 sodelujočih državah (OECD, 2012a). S podatki, ki jih 

pridobijo v raziskavi PISA, lahko oblikovalci politik opredelijo značilnosti najuspešnejših 

izobraževalnih sistemov ter temu prilagodijo svoje politike (OECD, 2012a). 

 

Raziskave v okviru dolgoročnega projekta PISA so ene redkih raziskav, ki med drugim 

preverjajo razlike v dosežkih med otroki migranti in otroki brez migrantskega ozadja. Prav 

zato je bil ta projekt za pričujočo diplomsko nalogo še posebej zanimiv. 

 

Raziskave PISA ugotavljajo, da je v šolah, ki jih obiskuje veliko število otrok migrantov, učni 

uspeh v povprečju nižji kot v ostalih šolah (OECD 2012b). A. Miketič (2009) je za potrebe 

svojega magistrskega dela izvedla raziskavo, ki je potrdila omenjene ugotovitve tudi na eni 

izmed slovenskih šol z velikim številom otrok migrantov. Učenci te šole so namreč na 

nacionalnem preverjanju znanja ob zaključku šolanja dosegli rezultate pomembno pod 

slovenskim povprečjem. 
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5. 7 Učenci migranti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu 

 

Tako kot v ostalih članicah Evropske unije se tudi v Sloveniji v vzgojno-izobraževalni sistem 

vsako leto vključujejo novi otroci migranti. Raziskava MIPEX,26 ki preverja politike 

integracije priseljencev v Evropi in Severni Ameriki, je Slovenijo leta 2014 uvrstila na 27. 

mesto med 38 sodelujočimi državami. Med osmimi sklopi politik,27 ki se v posamezni državi 

preverjajo in razvrščajo glede na to, kako uspešna je država pri njihovem uresničevanju, je 

izobraževanje v Sloveniji šele na petem mestu. Učenci migranti predstavljajo pomembno 

manjšino v slovenskih šolah, prejemajo pa malo podpore, usmerjene k njihovim specifičnim 

potrebam in sposobnostim (Migrant Integration Policy Index, 2015). 

 

Romana Bešter in Mojca Medvešek (2010) ocenjujeta, da v Sloveniji število otrok tujcev, ki 

so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje, predstavlja približno 2 % vseh otrok v rednih 

osnovnošolskih programih. Otroci priseljenci imajo sicer glede dostopa do obveznega 

osnovnošolskega izobraževanja enake pravice kot pripadniki večinske populacije. V praksi pa 

se občasno vseeno pojavljajo zapleti, ki so predvsem posledica raznolikih okoliščin in 

izkušenj posameznih šol, saj niso vse šole enako naklonjene sprejemu otrok tujcev. Na 

nekaterih ruralnih območjih je namreč priseljevanje še vedno nekaj novega in nevsakdanjega, 

medtem ko v urbanih središčih etnična in kulturna raznolikost v večji meri postajata del 

vsakdanjika. Omenjeno etnično pestrost nekatere šole tudi že ponosno oglašujejo in 

uporabljajo v svoj prid. 

 

Ustavimo se za trenutek pri matematiki. V Sloveniji polovica otrok z nižje izobraženimi 

materami, ki so bili rojeni v tujini, ne premore matematičnih spretnosti, za katere se ocenjuje, 

da predstavljajo predpogoj za uspeh v današnjih razvitih družbah. Otroci priseljenci prve 

generacije imajo 50 % večjo verjetnost, da bodo na testih dosegli nizke rezultate kot otroci 

                                                           
26 MIPEX oziroma slovensko indeks politik vključevanja priseljencev (angl. Migrant Integration Policy Index). 

27 MIPEX preverja naslednjih osem sklopov politik: pravice tujcev za združitev z družino, bivanje za daljši čas, 

dostop do trga dela, izobraževanje, zdravstvo, politična participacija, protidiskriminacijska zakonodaja ter 

možnosti pridobitve državljanstva. Slovenija se je leta 2014 najslabše odrezala na področju zdravstva, politične 

participacije ter izobraževanja, najvišje ocene pa je dobila na področju pravic tujcev za združitev z družino. 
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brez migrantskega ozadja. Ta odstotek se do druge generacije zniža, a še vedno znaša 25 %. 

Precej podobno je tudi v ostalih evropskih državah (Migrant Integration Policy Index, 2015).  

Na testih branja učenci migranti v Sloveniji v povprečju dosežejo 48 točk slabši rezultat kot 

učenci brez migrantskega ozadja.28 Kar 44 % otrok migrantov se uvršča v t.i. kvartil 

deprivilegiranosti (OECD, 2012b). 

 

Slovenija učencem imigrantom kot pomoč pri vključevanju na primer največkrat ponuja 

dodatno učenje slovenskega in tudi maternega jezika, različne individualne ali skupinske 

oblike učne pomoči ter prilagoditve dela in ocenjevanja znanja (predvsem v obdobju 

začetnega vključevanja). Marsikaj je odvisno tudi od šole, v katero je otrok vključen, saj 

nekatere poskrbijo še za dodatne oblike pomoči, kot je na primer medvrstniška pomoč.  

 

5. 8 Ovire pri vključevanju priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni 

sistem 

 

Sodeč po raziskavah (Migrant Integration Policy Index, 2015) se slovenske šole le počasi 

odzivajo na specifične potrebe in tudi priložnosti, ki jih učenci migranti prinašajo v učilnice. 

Slovenija se na področju izobraževanja med 38 državami uvršča šele na 26. mesto, kar za 

učence migrante ne predstavlja posebej dobrih obetov. 

 

Na podlagi raziskav o vključevanju otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 

Bešter in Medvešek (2010) zaključujeta, da obstaja nekaj izrazitih težav, ki spremljajo 

migrantske otroke pri vključevanju v izobraževalni proces. Kot prvo oviro izpostavita učenje 

slovenskega jezika, o čemer smo podrobneje spregovorili že v prejšnjih poglavjih. Strategija 

(2007) med drugim navaja, da je za učenje slovenščine problematično tudi dejstvo, da v 

Sloveniji profil učitelja, ki v šoli izvaja pouk slovenščine kot drugega jezika, ni določen. To 

pomeni, da pogosto ta oseba ni niti učitelj slovenščine, kaj šele, da bi posebej izobražen za 

poučevanje slovenščine kot drugega jezika. Večkrat je to učitelj katerega drugega predmeta, 

morda tudi socialni delavec ali pedagog. Izobraževanja, na katerih bi lahko učitelji pridobili 

ustrezna metodično-didaktična znanja z omenjenega področja, niso sistemsko urejena. 

                                                           
28 Slovenski učenci so na testih bralne pismenosti leta 2012 v povprečju dosegli 481 točk, OECD povprečje pa je 

znašalo 496 točk. 40 točk PISA enači z enim letom šolanja (OECD, 2012a). 
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Učitelji, ki otroke migrante poučujejo druge predmete, prav tako niso zadostno opremljeni z 

znanji in komunikacijskimi spretnostmi, ki bi tem otrokom olajšali sledenje pouku.  

 

Še eno oviro pri vključevanju otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 

Romana Bešter in Mojca Medvešek vidita v razlikah med šolskim sistemom izvorne države 

migranta ter šolskim sistemom države gostiteljice (Bešter in Medvešek, 2010). Te razlike niso 

vedno enakih razsežnosti, a treba se je zavedati, da lahko že majhne lahko močno otežujejo 

funkcioniranje migrantskih otrok v šolskem okolju. Strategija (2007) izpostavlja, da se ob 

integraciji otrok v slovensko okolje premalo upošteva in ohranja njihov jezik ter kulturo. 

Pedagoški delavci izkazujejo premajhen interes za spoznavanje ključnih prvin jezika in 

kulture otrok migrantov, kar negativno vpliva na samopodobo otrok ter njihovo motivacijo za 

učenje. Nezadostno je tudi poznavanje primernih načinov za spodbujanje medkulturne 

komunikacije in predstavljanja različnih kultur znotraj skupine oziroma razreda. Kot smo že 

omenili, lahko neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja maternega jezika migrantov ter 

njihove kulture močno upočasni proces vključevanja. Oteženo pa je tudi navezovanje stikov 

ter komunikacija s starši otrok migrantov, katerih znanje slovenskega jezika je večkrat 

pomanjkljivo oziroma ga sploh ni (Medvešek in Bešter, 2010). 

 

Dodatna ovira je nedodelanost kriterijev za ocenjevanje učencev migrantov (Bešter in 

Medvešek, 2010). Sistemska ureditev na tem področju je nejasna, saj ni natančno določeno, 

kakšne oblike pomoči naj bi nudili učencem migrantom, katere prilagoditve na ravni 

programa in ocenjevanja znanja naj bi jim zagotovili ter koliko časa naj bi predvideli za 

prilagajanje slovenskemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu in okolju. Prav tako ni jasno, 

kakšen status naj bi otroci migranti v začetnem obdobju prilagajanja sploh imeli. Ni tudi 

izoblikovanih navodil za delo celotnega učiteljskega zbora z omenjenimi otroki, sistem pa ne 

predvideva izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, kar se odraža v pomanjkljivem didaktičem in metodičnem znanju 

za delo s to ciljno skupino (Strategija, 2007). 

 

Na podlagi obstoječih zakonskih podlag v Sloveniji zaenkrat še ni možno zagotoviti dovolj 

sredstev za podporne mehanizme, ki bi omogočali boljšo integracijo otrok migrantov 

(Strategija, 2007). Vseeno se država, tudi preko raznovrstnih projektov, na različne načine 
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trudi priti naproti migrantom. Eden izmed njih je tudi spletna stran,29 na kateri migranti lahko 

najdejo različne informacije o življenju v Sloveniji v sedmih jezikih (slovenščini, angleščini, 

francoščini, španščini, ruščini ter v bošnjaškem in albanskem jeziku). Med drugim je 

predstavljeno tudi področje šolanja, kjer starši pridobijo podatke o zadevah, kot je vpis otroka 

v prvi razred in potek šolanja. Tujci pa lahko izvedo več tudi o tečajih slovenskega jezika 

(Informacije za tujce, c2010). 

 

Sicer pa migranti niso dovolj seznanjeni s sociokulturnim življenjem v Sloveniji, ob tem pa 

jih tudi slovenska družba pogosto ni pripravljena takoj sprejeti medse. Poseben status 

nekaterih skupin migrantskih otrok (npr. prosilcev za azil ali beguncev) še poslabša že tako ne 

najboljše pogoje za njihovo vključitev v slovenski šolski sistem (Medvešek in Bešter, 2010). 

 

5. 9 Razlikovanje med priseljenci prve in druge generacije v Sloveniji 

 

R. Bešter in M. Medvešek (2010) navajata, da učitelji in drugi strokovni delavci v Sloveniji 

priseljevanje migrantov pogosto razumejo kot relativno nov pojav, ne pomislijo pa na več 

desetletna priseljevanja z območja nekdanje Jugoslavije v nedavni preteklosti. Tako šole 

pozornost v obliki pomoči namenjajo predvsem migrantskim otrokom, ki so se v Slovenijo 

šele priselili, na otroke z migrantskim ozadjem, ki imajo ravno tako težave pri vključevanju v 

šolski sistem, pa se rado pozablja, čeprav pogosto tudi njih obravnavamo kot prišleke. 

Potrebno se je zavedati, da omenjeni skupini otrok med seboj nista enaki, še posebej, če 

primerjamo izkušnje in percepcije vključevanja v šolo, vendar pa bi morali pomoč in podporo 

nuditi obojim. Druga generacija migrantov ima namreč velikokrat podobne težave z 

obvladovanjem slovenskega jezika kot prva generacija. 

 

5. 10 Sodelovanje s starši otrok migrantov 

 

Ko govorimo o šolstvu, otroke priseljence uvrščamo med ranljive skupine otrok. Tveganje za 

neuspeh povečujejo različni dejavniki: šolanje v jeziku, ki ga otrok še ne obvlada, neustrezne 

stanovanjske in materialne razmere, pomemben faktor pa so tudi težave ostalih družinskih 

članov pri vključevanju v novo družbo in prilagajanju novemu okolju (Knaflič, 2010). Slednje 
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vpliva predvsem na način, da preprečuje staršem, da bi podpirali svoje otroke v tolikšni meri, 

kot bi bilo potrebno, da bi ti dosegli vse svoje potenciale. Velikokrat se namreč zgodi, da 

starši namenijo precej časa iskanju nove zaposlitve, reševanju stanovanjske problematike, ali 

pa se preprosto le soočajo z različnimi občutki glede zapustitve svoje domovine, ki so zanje 

lahko zelo obremenjujoči. Tudi službe, ki jih dobijo v državi gostiteljici, imajo predvsem v 

začetnem obdobju velikokrat popoldanski ali izmenski delovni čas. V takih primerih so otroci 

nekoliko bolj prepuščeni sami sebi. Andreja Miketič (2009) poudarja, da so v slovenskem 

šolskem sistemu učenci z migrantskim ozadjem velikokrat prikrajšani že zato, ker veliko 

domačih nalog od njih zahteva samostojnost, staršev pa pogosto takrat ni doma, oziroma tudi 

sami nimajo ustreznega jezikovnega znanja.  

 

Na tem mestu velja omeniti tudi problem popoldanskih govorilnih ur. V primeru 

neudeleževanja staršev, le-te kaj hitro označimo kot nevestne ter jim očitamo, da premalo 

skrbijo za svoje otroke. Pogosto pa pozabimo vzeti v zakup zgoraj opisane okoliščine, ki so 

možen vzrok omenjenega problema. Še posebej to velja za družine migrantov, kjer sta ob 

popoldnevih službeno lahko odsotna celo oba starša. Uvajanje dopoldanskih govorilnih ur na 

šolah je eden izmed načinov približevanja družinam v takih situacijah.  

 

Strategija (2007) opozarja, da imajo strokovni delavci na šolah v Sloveniji premalo ustreznih 

strokovnih znanj in spretnosti za kakovostno in trajno sodelovanje s starši migranti. Nekaj teh 

pomanjkljivosti smo že omenili, Strategija pa poleg že omenjenih izpostavlja še problem 

pomanjkanja ustreznih priporočil, gradiv ter smernic za delo s starši migranti in napotkov za 

njihovo vključevanje v šolsko okolje. Prav tako kot pri poučevanju slovenščine kot drugega 

jezika tudi pri tematiki sodelovanja s starši ni ustreznih izobraževanj za strokovne delavce. 

Slednji imajo povečini preskromno znanje ključnih prvin različnih jezikov ter kultur 

migrantov, s pomočjo katerih bi lažje navezali stik s starši ter jih spodbudili k sodelovanju s 

šolo (Strategija, 2007). Vzpostavitev stika s starši je potrebna tudi zato, da se jih lažje pritegne 

k učenju slovenskega jezika. Kot namreč poudarjata Krek in Metljak (2011) v Beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju, je za zagotavljanje dobre vključenosti učencev priseljencev potrebno 

k učenju slovenščine pritegniti tudi starše iz družin priseljencev. Zaradi prej omenjenih 

preprek, s katerimi se srečujejo starši migranti, bi bilo smiselno strokovne delavce usposobiti 

za to, da sami naredijo prvi korak k omenjenim staršem. Tako bi z lastnim zgledom gotovo 
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pripomogli tudi k večji naklonjenosti šolskemu sistemu s strani staršev migrantov in 

posledično k boljšemu sodelovanju vseh vpletenih. S tem bi postavili tudi temelje za dobre 

odnose v prihodnje. 

Romana Bešter in Mojca Medvešek (2010) na podlagi raziskav navajata, da so pedagoški 

delavci na šolah tudi sami mnenja, da migrantske družine potrebujejo več pomoči in 

spodbude, kot jim jo povečini namenjajo šole. Poleg učne pomoči bi namreč, morda celo bolj 

nujno, potrebovali različne oblike svetovanja, ter tečaje s praktičnimi vsebinami, kar bi bilo 

koristno predvsem za starše. Nekatere šole, zlasti tiste, v katere se vključuje večje število 

migrantskih otrok in imajo tako kar nekaj izkušenj na tem področju, se zavedajo, »da morajo 

svoje delo prilagoditi potrebam teh otrok, in ne obratno« (prav tam, str. 215). 

 

V Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) so napotki za vključevanje staršev otrok 

migrantov v vzgojno-izobraževalni proces njihovih otrok predstavljeni takole: 

 

»Sodelovanje s starši je ena najpomembnejših oblik dela, ki jih morajo razviti vzgojno-

izobraževalni zavodi in njihovi strokovni delavci. Sodelovanje s starši ne more biti 

prepuščeno vzgojitelju ali učitelju samemu, temveč mora vzgojno-izobraževalna ustanova 

vključiti razvijanje strategij in oblik dela sodelovanja s starši otrok migrantov v svoj 

program dela. Razvijanje oblik sodelovanja s starši je tudi posebna naloga svetovalne 

službe. Kolikor je le mogoče, naj ustanove starše vključujejo v aktivnosti, ki jih ustanova 

tudi sicer izvaja« (prav tam, 2007, str. 15). 

 

Napotki so sicer koristni, vendar pa se ob pogledu na situacijo slovenskih osnovnih šol 

postavlja vprašanje, koliko teh napotkov se v praksi pravzaprav upošteva. Vseeno ne smemo 

prehitro zaključiti, da za nastalo situacijo vsa odgovornost leži na strani šole, saj ima nekaj 

odgovornosti na tem področju tudi družina. »Instituciji družine in šole naj bi očitno lepo 

sodelovali in se usklajevali: družina je temeljni steber vzgoje, ki jo nasledi in dopolni šola. 

Vendar nas sodobni razvoj družine sili, da se vprašamo o tej navidezni harmoniji med družino 

in šolo, ki je seveda zgolj relativna« (Blais, Gauchet in Ottavi, 2008, str. 12). 
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Klara Skubic Ermenc (2007) izpostavi »zaskrbljujočo diskrepanco med tistim, za kar se javno 

zavzemamo, in med tistim, kar zares delamo in v sebi menimo. Splošna ugotovitev za 

slovensko šolo je, da kljub zavzemanju za integracijo in inkluzijo (s temi besedami ne 

varčujemo) na ravni šolskega sistema (skladno z drugimi družbenimi sistemi) še vedno 

delujemo asimilacijsko. Želimo torej, da se vsi državljani in prebivalci Slovenije nasploh 

prilagodijo nam, da postanejo Slovenci« (prav tam, str. 134). Otroci priseljenci so razpeti med 

dve kulturi. Prva je vez med njimi in njihovimi starši, druga pa je vez z okolico izven družine. 

Tako na eni strani družina želi, da otrok ohrani svojo kulturo in se ne spreminja, na drugi 

strani pa družba od njega zahteva, da se prilagodi in mu prepoveduje biti to, kar je (Miketič, 

2009). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Kot smo podrobneje predstavili že v teoretičnem delu, ljudje zaradi različnih razlogov 

zapuščajo svoje izvorne države in iščejo priložnosti za boljše življenje drugod. Kadar se za 

odhod v novo okolje odločajo ljudje z družinami, po navadi prej ali slej s seboj vzamejo tudi 

svoje otroke. Če so le-ti šoloobvezni, je zanje ena izmed najpomembnejših preizkušenj 

zagotovo menjava šole in socialnega okolja. S tem je povezanih veliko novosti in prilagajanj. 

Težko je predvsem tistim otrokom, ki se poleg fizične menjave okolja soočajo še z jezikovno 

ter kulturno različnostjo. Šole v Sloveniji so različno naklonjene sprejemanju migrantov, prav 

tako pa različno dobro upoštevajo razne smernice in priporočila za vključevanje otrok 

priseljencev, ki so jim na voljo.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge smo s kvalitativno raziskavo ugotavljali, kako na 

vključevanje otrok v šolski sistem in njihovo učno uspešnost vplivajo formalni in neformalni 

dejavniki, ki so del migracijskega režima. Posebno pozornost smo namenili jezikovni 

različnosti, dotaknili pa smo se tudi mnenj migrantov glede slovenskega šolskega sistema. 

Poleg naštetega nas je zanimalo tudi to, kako sprejeti se počutijo migranti v državi gostiteljici 

in kako doživljajo odnos sprejemne družbe do njih. Vključili smo tudi prilagoditve, ki jih šole 

nudijo otrokom migrantom.  

Na naslednjih straneh bomo skušali osvetliti trenutno situacijo izbranih migrantskih družin, 

pri čemer poudarek ne bo na analizi splošne situacije, pač pa na osebnem doživljanju 

intervjuvanih migrantov. 

 

6. 2 Namen in cilji raziskave 

 

Skladno s problemom raziskave smo si postavili sledeče cilje: 

 

- ugotoviti, kakšen je odnos migrantov do slovenskega šolskega sistema, 
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- ugotoviti, na kakšen način se razlikuje pogled družin na integracijo v šolski sistem 

glede na vrsto migracije,  

- ugotoviti, kako veliko oviro migrantom predstavlja jezik in kako se soočajo z 

jezikovno različnostjo, 

- ugotoviti, kakšne prilagoditve nudi otrokom migrantom slovenski šolski sistem in 

kako so z njimi zadovoljne družine, 

- ugotoviti, kako uspešni so v šoli otroci iz družin migrantov in na kakšen način je 

nihova učna uspešnost povezana z migracijskim režimom. 

 

6. 3 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Kako migranti doživljajo prihod v novo okolje? 

2. Kakšen je pogled družin migrantov (staršev in otrok) na slovenski šolski sistem? 

3. Kako veliko oviro migrantom predstavlja jezikovna različnost? 

4. Kakšen je odnos migrantov do učenja slovenskega jezika? 

5. Kakšne prilagoditve otrokom migrantom nudijo slovenske šole? 

6. Kako pomembna je migrantom učna uspešnost njihovega otroka? 

7. Kako uspešni so v šoli učenci iz družin migrantov? 

 

6. 4 Raziskovalni pristop in metode dela 

 

V empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili kvalitativni pristop raziskovanja, ki se 

običajno osredotoča na raziskovanje manjšega števila primerov, čemur so prilagojene tudi 

tehnike zbiranja podatkov. Pri kvalitativnem raziskovanju je poudarek na proučevanju 

subjektivnih doživetij posameznika, upoštevati pa je potrebno tudi pomen, ki ga posameznik 

pripisuje določenim dogodkom. Zanemariti ne smemo niti subjektivnih pogledov raziskovalca 

na proučevano situacijo. Pri takšnem raziskovanju niso pomembni le končni rezultati, pač pa 

mora biti raziskovalec pozoren na celoten raziskovalni proces. Podatke se največkrat zbira v 

naravnih situacijah, torej v okoljih, ki so ljudem znana. Podatki so zbrani v besedni, lahko pa 

tudi v slikovni obliki. Stremi se k celostnemu in poglobljenemu raziskovanju pojavov v 

kontekstu konkretnih okoliščin. Cilj kvalitativnega raziskovanja je čim bolj celovito spoznati 

proučevano osebo, pojav ali skupino z vidika proučevanih oseb, ne pa iskanje ugotovitev, ki 
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bi jih lahko posplošili na širšo populacijo, čeprav Vogrinc zagotavlja, da tudi slednje ni 

nemogoče (Vogrinc, 2008). Pravi namreč, da je tudi na podlagi študije enega samega primera 

»mogoče oblikovati teorijo, ki jo lahko pozneje preverjamo na drugih posameznih primerih in 

tako ugotovimo splošne zakonitosti« (prav tam, str. 54). 

 

6. 5 Postopek in potek raziskave ter šifriranje 

 

Za našo raziskavo smo opravili polstrukturirane intervjuje s starši in učenci iz migrantskih 

družin. Podatki so bili zbrani izključno za namen diplomskega dela. Vsi intervjuvanci so v 

raziskavi sodelovali prostovoljno in anonimno. Intervjuji so potekali v okoljih, ki so bila 

našim sogovornikom znana, bodisi v otrokovi šoli bodisi na domu družine. Pogovore smo s 

privolitvijo intervjuvancev snemali na diktafon, kar nam je omogočilo lažjo analizo 

pridobljenih podatkov. Zaradi zagotavljanja anonimnosti sodelujočih v raziskavi v pričujočem 

diplomskem delu imen intervjuvancev ne bomo navajali. Za boljšo preglednost in lažje 

razumevanje bralca pa so imena označena z naključno izbranimi inicialkami. Zraven vsakega 

zapisa govora smo zato, da se bo bralec hitreje znašel, dodali tudi oznako, ki nam pove, ali je 

navedeno izrekel starš (S) ali učenec (U). Številka poleg črke pa označuje, katera družina 

(glede na opis v vzorcu) je to bila. Primer: S3 predstavlja starša iz družine, ki je v opisu 

vzorca označena kot tretja družina. 

 

6. 6 Vzorec 

 

Vzorec intervjuvancev je bil izbran nenaključno. Pri izbiri smo želeli zadostiti nekaterim 

kriterijem. Zastavili smo si, naj bi bile družine, ki smo jih želeli intervjuvati, v Sloveniji manj 

kot 5 let. Vsaj ena od teh družin naj bi bila jezikovno oddaljena. Ena družina naj bi imela 

namen oditi iz Slovenije, bodisi nazaj v svojo izvorno državo bodisi v neko drugo državo.  

 

Prva družina se je šest mesecev pred opravljanjem intervjujem priselila v Slovenijo iz 

Amerike. Intervjuvali smo mamo (K.) ter njenega sedemletnega sina (N.). Oba intervjuja sta 

potekala v angleščini, zato smo zapis pogovora prevedli v slovenščino. Druga družina je prišla 

iz Makedonije. Oče se je v Slovenijo priselil sedem let pred potekom intervjuja, za njim je 

približno dve leti kasneje prišla žena in skoraj dve leti za njo še sin in hči. Intervju smo 
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opravili z mamo (L.) in trinajstletno hčerjo (M.). Obe sta slovensko govorili dovolj 

razumljivo, pojavljale so se še nekatere slovnične napake. Pogovor smo zapisovali dobesedno. 

Tretja družina se je v Slovenijo priselila iz Bosne in Hercegovine. Oče se je priselil šest let 

pred opravljanjem intervjuja, tri leta in pol kasneje pa so prišle še njegova žena ter dve hčeri. 

Intervju smo opravili z očetom (E.) in dvanajstletno hčerjo (Z.). Oče zelo dobro razume 

slovensko, govori pa nekoliko slabše, a še vedno dovolj razumljivo, da smo pogovor 

zapisovali dobesedno. Hči že precej dobro govori slovensko. Četrta družina se je priselila v 

Slovenijo iz Bosne in Hercegovine in sicer dve leti pred opravljanjem intervjuja. Intervju smo 

opravili z mamo (J.) in trinajstletno hčerjo (B.). Mama slovensko razume, govori pa le 

bosansko, zato je zapis pogovora preveden v slovenščino. Hči govori slovensko, prisotne so 

še nekatere napake. Otroci iz intervjuvanih družin so učenci treh različnih osnovnih šol v 

Ljubljani.  

 

6. 7 Analiza pridobljenih rezultatov 

 

Prihod migrantov v novo okolje 

 

Selitev v drugo državo ni enostaven proces. Zelo pomemben je prvi vtis, ki ga sprejemna 

družba pusti na migrantih. Naši intervjuvanci so v večini imeli pozitivne izkušnje ob prihodu 

v novo okolje, saj so jih pripadniki večinskega prebivalstva lepo sprejeli: 

»Ja, ful je blo tko prijazno pa vse to.« (U2) 

 »V šoli so bli vsi ful prijazni, so se potrudil tko za pomoč.« (S4) 

 »Na začetek je edin jezik mal težko, zato ker ne veš jezik pa tko.« (S2) 

»Ja, počutimo se dobrodošle. Ko smo bili v postopku pridobivanja vize, so nam šli vsi na 

roko. Tudi na občini, vsi. Ne glede na to, da ne znam slovensko, so me zelo dobro sprejeli, 

poskušali so mi pojasniti, če česa nisem razumela.« [Vam je morda kdo kdaj odrekel pomoč?] 

»Ne, to se mi še ni zgodilo.« (S4) 

»Sprejel so me. Tud sosede sem mela, k so bli Bosanci in so mi nudil pomoč, da se učim ta 

jezik pa za šolo, če bi kej potrebovala.« [Kaj pa sošolci, so ti tudi kaj pomagali?] »Ja. Sem 

imela včasih sošolko za sosedo in mi je velik pomagala pri nalogah.« (U3) 

»Ne veš, kaj te čaka v novem okolju, ne veš, če ti bo uspelo. Po dveh, treh mesecih smo videli, 

da gre.« (S4) 
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»Zelo je zanimivo, da smo, odkar smo tukaj, dobili vtis, da so Slovenci zelo ljubeznivi in 

prijazni, vendar pa nam sami vztrajno zatrjujejo, da niso taki.« (S1) 

Ko smo migrante povprašali o tem, kako doživljajo razlike med Slovenijo in njihovimi 

izvornimi državami, so se vsi opredelili, da nekih večjih razlik ne občutijo ter da se najde 

veliko podobnosti, ki so jim v pomoč pri prilagajanju na novo življenjsko situacijo: 

»Ne vem za ostale kraje v Sloveniji, a Ljubljana je zelo moderna. Seveda so prisotne nekatere 

kulturne razlike, vendar pa drugače živimo precej podobno, kot smo živeli v Ameriki. Jezik je 

zagotovo največja ovira. Slovenci so podobni Američanom. Želijo vedeti, kdo si, kakšna oseba 

si, predno te zares sprejmejo medse.« (S1) 

»Ni velik razlike [v kulturi].« (U3) 

»Podobni smo si, zelo smo si podobni. Zato je lažje.« (S4) 

»Fajn mi je blo, da so tle podobne navade. Mal je lažje pol, da se navadiš.« (U4) 

Vsak posameznik se drugače sooča s spremembami ob menjavi okolja v procesu migracije. 

Za otroke, ki jim druženje z vrstniki v okviru šole izredno veliko pomeni, je menjava 

celotnega socialnega okolja vse prej kot enostavna:  

»Navadla sem se v Makedoniji pa ful mi je blo žal, ko sem pustila pač te otroke tam.« (U2) 

»Blo je težko. U bistvu zarad tega, ker sm se mogla naučit jezik pa pol sm mogla se še s temi 

zdej sošolci tko bolj ujet.« (U3) 

»Vse prijatle sem pustila dol. Ful sem bla žalostna najprej.« (U4) 

»Mislim, da je za N. največja ovira, da se ne more pogovarjati z vrstniki v šoli. Z možem mu 

govoriva, da mora biti potrpežljiv in prijazen do vseh. Tako bodo sčasoma postali njegovi 

prijatelji. N. je zelo družaben otrok. Bivanje v okolju, kjer je ogromno otrok, s katerimi bi se 

lahko družil, a se zdaj še ne more, je zanj ravno tako, kot če bi ga dali v zapor. Zelo mu je 

težko. Otroci včasih niso najbolj prijazni do njega. Ne pustijo mu, da bi se igral z njimi. Zato 

se učiteljica večkrat pogovarja z njimi o tem, da ga morajo sprejeti medse. Počasi se stvari že 

izboljšujejo.« (S1) 

»Žalosten sem bil, ker se niso hoteli igrati z mano. Zdaj se že igramo skupaj, to mi je všeč.« 

(U1) 

Otroci so večinoma zelo prilagodljivi, zato hitro navežejo stike z novimi sošolci in so kasneje 

veseli, da imajo toliko prijateljev: 
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 »Prvo mi je bilo ful težko, niso se tok družl z mano. Ampak ko so me bolj spoznal, smo se bolj 

začel družit in zdej se razumemo.« [Si se počutila tudi kaj osamljeno?] »No k nisem mela 

prijateljic, je blo tko bl osamljeno, ampak drgač pa ne tok.« (U2) 

»Zdej mam prijatle in v Bosni in tuki.« (U4) 

Otroci se velikokrat znajdejo sami in poiščejo načine, da se lažje vključijo v razred. V pomoč 

so jim lahko sošolci, ki razumejo njihov jezik. Tako je bilo pri učenki, ki je prišla iz Bosne. 

Najprej je navezala stike s tistimi, ki so jo razumeli in preko njih poiskala pot še do ostalih:   

»Potrudla sem se, da sem se uklopla. Pa pač iz našga razreda še tisti, k je razumel bosansko 

in pol sem se z njimi pač družla in sem začela razumevat in se učit ta jezik [slovenski]. In tko 

sem se pol uklopla v družbo.« (U3) 

Ob prihodu v novo okolje se otroci velikokrat spopadajo tudi z neprijetnimi občutki, kot sta 

na primer strah in občutek izoliranosti zaradi neznanja jezika: 

»Ja, strah me je blo tud, ja. Bala sem se, da bom mela slabe ocene tuki.« (U2) 

»Ko sem pršla, so me spraševali, kako mi je ime pa nisem razumela in nisem znala nič 

govort.« (U3) 

Toliko novosti lahko na otroka vpliva celo na telesni ravni: 

»Na začetku mi je bilo zjutraj velikokrat slabo, nisem želel v šolo.« (U1) 

 

Starši otrok migrantov se zavedajo, da je za otroka migracija zelo težka preizkušnja. Tudi njih 

je strah, da bo imel otrok težave. Mama učenke iz Bosne je povedala, da pozna nekaj družin, 

pri katerih ni vse potekalo gladko, hkrati pa je olajšana, da se je njena hči tako dobro vključila 

v novo okolje: 

»Veliko otrok zelo prizadane, da morajo vse pustiti in oditi. Postanejo drugačni. Mislila sem, 

da bo slabše. Mislila sem, da bo [hči] potrebovala več časa, da se privadi na novo okolje. 

Zelo se je zavzela, tako da je vse potekalo dobro. Sprememba ni negativno vplivala nanjo. 

Ostala je takšna, kot je bila.« (S4) 

Kljub temu, da starši razumejo, da je za otroke selitev zahteven proces, večinoma delajo v 

dobri veri, da je to za otroka iz različnih vzrokov najboljše, zato se trudijo na situacijo gledati 

pozitivno: 

»Z možem sva vedela, da bo za N. to zelo težka situacija. Pripeljala sva ga v čisto novo 

okolje, tudi šola je bila zanj čisto nova izkušnja, saj je še nikoli ni obiskoval.  
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A glede na to, da želimo tukaj ostati dlje časa, je to na dolgi rok zanj dobro. Še vedno mu je 

kdaj težko, a je takih dni čedalje manj. Upam, da mu bo drugo leto že veliko lažje.« (S1)  

Tudi N. sam pravi, da mu je že lažje: 

»Sedaj je že veliko bolje, sošolci se igrajo z mano. Učiteljica mi zelo pomaga.« (U1) 

 

Pogled družin migrantov na slovenski šolski sistem 

 

Migranti, ki se vključujejo v slovenske šole, prihajajo iz različnih držav. Skladno s tem se 

razlikujejo tudi njihova opažanja o slovenskem šolskem sistemu, saj le-tega pogosto 

primerjajo s šolskim sistemom države, iz katere so prišli. Vsi naši intervjuvanci so podali zelo 

pozitivno mnenje o slovenskem šolskem sistemu, seveda pa je treba na tem mestu ponovno 

poudariti, da je bila to majhna skupina ljudi in nikakor ne gre posploševati na celotno 

populacijo migrantov.  

Družina, ki je prišla iz Amerike, je v Sloveniji prvič všolala otroka, prej namreč še ni 

obiskoval šole. Tako se je cela družina soočila z nečim čisto novim. Mama in oče z vlogo 

starša v šolskem sistemu, otrok pa z vlogo udeleženca izobraževanja. Mama je, glede na 

splošno izkušnjo z ameriškim šolskim sistemom, kot ga je doživljala sama oziroma preko 

okolice, takole izrazila mnenje o razlikah med Ameriko in Slovenijo: 

»Slovenski šolski sistem se nekoliko razlikuje od ameriškega. Zdi se mi, da se mlajši otroci 

tukaj več igrajo, imajo pa tudi manj ur pouka kot v Ameriki. Če bi N. hodil v prvi razred v 

Ameriki, bi imel pouk od 8.30 ali 9.00 pa vse tja do 14.30.« (S1) 

Dotični mami je všeč, da je tukaj urnik manj naporen, otroci pa so še vedno deležni dovolj 

znanja. 

Dve mami sta izrazili zadovoljstvo nad dejstvom, da v slovenskih šolah za otroke organizirajo 

veliko aktivnosti ter izletov, saj tega od prej niso bili vajeni. E. iz Bosne je pohvalil 

organizacijo v šoli. Zadovoljen je, da se različne dejavnosti ter malico in kosilo plačuje preko 

položnic. 

»Ne rabi nositi denarja u šolo. Vse, kar se rabi plačevat, dobijo položnico. Presenečen sem s 

tistim.« [Kako pa je glede tega v Bosni?] »Otroku moraš dat denar pa da si tamo kupi sendvič 

kakšen al kej tazga pa če mora kaj plačevat. Ni preko položnice. Tu [v Sloveniji] je boljše.« 

(S3) 
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»Pa tle [v Sloveniji]  več organizirajo, dol [v Makedoniji] pa ne. Sam šolo. Pa nima te izlete, 

tko k ima tle – tud opera, balet, k grejo. Dol pa ni te organizacije.« (S2) 

»Velikokrat jih peljejo na izlete. V Bosni je samo en izlet na leto in to je to. Tukaj je tega 

veliko več. Res dajo veliko [denarja] za vzgojo otrok, veliko jim nudijo. Tukaj so imeli celo 

neke laboratorijske vaje, česar doli [v Bosni] ne bi nikoli imeli. To je bilo A. tako zanimivo!« 

(S4) 

Zanimivo in pohvalno je, kako zelo se nekateri otroci zavedajo svoje odgovornosti, povezane 

s šolo. Takole se je glede šolskega sistema v Sloveniji v primerjavi z Makedonijo opredelila 

ena učenka:  

»Definitivno je boljši, zarad tega, ker tuki [v Sloveniji], če enkrat manjkaš, moraš opravičilo 

pa vse to, da starši vejo. A v Makedoniji kr poveš, da si bil pr zdravniku, oni teb verjamejo. 

Tud če špricas [neopravičeno izostaneš od pouka], ne rabiš nč opravičila.« (U2) 

Poleg tega je tudi hvaležna, da dobi pomoč, kadar jo potrebuje: 

»Pa tuki maš tud pomoč. Če padeš pa si zlomiš nogo, ti kličejo rešilca. V Makedoniji pa ne. 

Tam kličejo starše.« (U2) 

L. se spominja, da ob prihodu niso vedeli, da morajo v primeru odsotnosti pisno opravičiti 

hčerin izostanek: 

»Na začetek nismo vedli, da treba opravičilo, da na beležka napišeš.« (S2) 

Z. iz BiH  se šola zdi boljša v primerjavi s prejšnjo: 

»Drugačna šola je. Boljša. Učitli so u redu.« (S3) 

 

Družina, ki je prišla iz BiH, tudi ocenjuje, da so učitelji tam nekoliko bolj pristranski, kar se 

tiče ocenjevanja. Če otrok prihaja iz družine z višjim socialnim statusom, lahko to pomeni, da 

bo imel v šoli nekaj privilegijev v primerjavi z vrstniki. E. se zaveda, da bi to njegovim 

otrokom na dolgi rok le škodovalo, zato je razliko označil za pozitivno v prid slovenskemu 

šolskemu sistemu: 

»Tamo dole [v BiH] malo ima razlika, učitelji gledaju i malo učence, tle [v Sloveniji] pa 

pomoje ne gledaju. Recimo če je od eneg učenca otac policaj al pa kej tazga, ane, recimo to 

se gleda. Pa mu malo boljšu ocijenu da. Samo ni to vrijedno tega. Ne more on znati boljše, če 

ne ve.« (S3) 

M. je povedala, da so bili učenci v Makedoniji lahko deležni celo fizičnega nasilja, zato je 

vesela, da se v njeni novi šoli to ne dogaja: 
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»Učitelji v Makedoniji lahk udarjajo otroke. Tam je ena učitelca, če si zakasnil, puf, šamar 

[udarec].« (U2) 

Pohvalila pa je tudi vsebino pouka in organizacijo šole. Všeč ji je, da se učijo o drugih 

kulturah in verah, starši pa imajo nekaj besede tudi pri oblikovanju učnega procesa: 

»Tuki je bolš. Tuki spoznaš še druge kulture različne pa vse to, v Makedoniji nč. Dol sem 

mislila, da je samo ena vera, tuki sem šele vidla, da ni. Pa tuki tud starše sprašujejo, kako bo 

v šoli pa kej tazga.« (S2) 

Tudi J. iz BiH je pohvalila potek pouka v Sloveniji. Učenci naj bi bili tu deležni več 

ponazoritev s praktičnimi primeri in več razlage v primeru nerazumevanja snovi. Po njenih 

pripovedovanjih so učenci v BiH bolj prepuščeni sami sebi: 

»Šola je podobna kot v Bosni, vendar so tu veliko bolj naklonjeni otrokom. V Bosni ni tako. 

Tam jim dajo naloge, ki jih morajo potem sami narediti. Tukaj pa jim veliko pojasnjujejo in 

razlagajo.« (S4) 

Ista mama je tudi izpostavila, da se ji zdi, da učitelji več zahtevajo od učencev, z njo pa se 

strinja tudi E., ki ima prav tako izkušnjo s šolskim sistemom v Bosni in Hercegovini: 

»Tukaj je veliko lažje. V Bosni, če ne prineseš domače naloge, dobiš enko. Tukaj pa imaš dve 

ali tri možnosti. Zato je A. na začetku malo popustila.« (S4) 

 »Tamo [v BiH] so malo bolj strožje škole.« (S3) 

Na tem mestu ne želimo sklepati, če je temu res tako, ali je to morda le subjektivno mnenje 

dveh posameznikov. Ne želimo niti ponujati vzrokov, zakaj bi bilo temu tako, morda bi le 

omenili, da zna biti to povezano z zgodovino in reformami na področju šolstva na območju 

obeh omenjenih držav. 

Z. pravi, da v Bosni in Hercegovini hitreje napredujejo z učno snovjo kot v Sloveniji: 

»Šola se mi zdi tuki lažja. Ko sem šla na obisk v Bosno, so se že v petem razredu učil snovi, k 

smo se jih mi [v Sloveniji] učil v šestem.« (S3) 

 

Jezik kot ovira pri integraciji migrantov 

 

Migranti se v vsakdanjem življenju dnevno srečujejo z različnimi frustrirajočimi situacijami, 

ki so povezane z neznanjem jezika okolja. To je vezano predvsem na obdobje začetnega 

prilagajanja. 

Na vprašanje, kako velika ovira je zanjo jezik, je K. iz Amerike odgovorila: 
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»Velika. Vem, da veliko ljudi tukaj govori angleško in sem hvaležna za to, vendar se mi ne zdi 

prav, da morajo zaradi mene govoriti angleško v svoji državi, saj to ni njihov prvi jezik. Z 

njimi želim govoriti slovensko.« (S1) 

Zaveda se, da je jezik zelo velika ovira za njenega sina: 

»Tudi za sina je zelo naporno, saj otroci še ne znajo angleško. Pravzaprav je zanj še huje, saj 

je vsakodnevno soočen s tem.« (S1) 

Učenka, ki se je priselila iz Makedonije, se je v Sloveniji vključila v šolo, kjer je veliko otrok 

različnih narodnosti. To ji je v začetnem obdobju pomagalo, da se je lahko sporazumevala z 

vrstniki, saj jih je veliko znalo tudi njen materni jezik: 

»Jezik je bil tko težava. Ampak itak so pa znal v drugih jezikih, ker smo iz različne kulture in 

različne jezike govorijo na tej šoli in smo se lahko razumeli.« (U2) 

V teoretičnem delu smo omenili, da imajo učenci migranti, ki so vključeni v šole z večjim 

številom otrok z migrantskim ozadjem, posledično lahko težave zaradi več komuniciranja v 

svojem maternem jeziku. Med pogovorom smo zato primerjali nivo znanja slovenščine pri 

učenki, ki obiskuje šolo s precejšnjim deležem migrantov (M.), z nivojem znanja učenke, ki 

obiskuje šolo, na kateri je migrantov sorazmerno malo (Z). Čeprav je slednja učenka v 

Slovenijo prišla eno leto kasneje, po obeh pogovorih ocenjujemo, da je nivo znanja 

slovenskega jezika pri njej nekoliko višji, kot nivo znanja prve učenke, saj je bila pri tvorjenju 

povedi bolj pozorna na stavčno strukturo, zato je bila le-ta ustreznejša, poleg tega pa je 

uporabljala več slovenskih besed, ki jih je tudi bolje sklanjala.  

M. iz Makedonije pravi, da je na začetku imela kar nekaj težav z učenjem jezika, ki jih je 

veliko že premagala s pomočjo okolice in z branjem knjig. Zaveda se, da je že veliko 

napredovala, hkrati  pa je tudi dovolj samokritična, da ve, kje je še prostor za izboljšave. 

Takole je opisala svojo izkušnjo s slovenskim jezikom: 

»Nerodno mi je bilo govorit najprej. Na začetku so se [sošolci] tko smejali, k sem kakšno 

besedo pač povedala narobe al pa kej tazga. Tuki sklanjajo pa vse to. Tud imena. Pa pri nam 

ni dvojine pa vse to. To mi je blo tko mal težje. Razumela sem ful hitr vse, ampak pol tko 

nisem znala sklanjat. Velik sem brala pa sem se pol naučila. Spet ne znam tok dobr te sklanjat 

besede, na primer miza, mizo, tko pač. Pa te slengove besede! K so se otroci pogovarjali po 

teh slengovskih besedah in pol k sem pisala spise, sm jst tud te slengove besede uporabljala.« 

(S2) 
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L. iz Makedonije ter E. iz BiH pravita, da jima sámo razumevanje slovenskega jezika (za 

razliko od govorjenja) ni predstavljalo večjih težav niti takoj ob prihodu: 

 »Ni blo tolk težko, zato k ima i slične besede. Če tko počasi govorijo, pa zastopiš.« (S2) 

»Takoj sem razumu, sej je podobno.« (S3) 

Z. pa je povedala, da ji je bilo rečeno, da je hitro napredovala pri učenju: 

»Rekl so učitli, da sem se hitr naučila.« (U3) 

Starši imajo zaradi jezikovne različnosti pogosto tudi težave pri sodelovanju s šolo:  

Mami je mela probleme [v šoli]. Pršla ona do moje učitelce in rekla: »Jst sem mamica od 

Maja.« In učitelca njej rekla: »Nimamo nobenga Maja v razredu.«30 (S2) 

V domačem okolju nekateri migranti govorijo le svoj materni jezik. V naši raziskavi sta takšni 

družina iz Makedonije in ena družina iz BiH. Družina iz Amerike ter druga družina iz BiH pa 

poleg svojega maternega jezika uporabljata tudi jezik okolja: 

»Govorimo angleško, vendar pa uporabljamo tudi slovenske besede, ki jih poznamo. 

Inštruktor me uči raznih slovenskih navodil za moja otroka. Tako bosta potem v šoli oziroma 

vrtcu lažje razumela navodila učiteljev oziroma vzgojiteljev.« (S1) 

»Malo slovenski, malo bosanski. Tamala, ona skozi slovenski govori, ta manjša. Pa se z njo 

malo ukvarjamo. Sej tudi, če mi ne povemo kaj tko kot treba, oni [hčerki] nas popravijo.« (S3) 

Pohvalno je, da otroci želijo, da bi se njihovi starši dobro naučili jezika okolja in bi na ta 

način lahko bolje participirali v družbi. Prav vsi intervjuvani starši so v pogovorih navedli, da 

se veliko besed in pravil naučijo ravno od svojih otrok. Zdi se nam zelo spodbudno, da so 

starši pripravljeni na to in svojim otrokom tudi dovolijo, da jih pri govoru popravljajo in 

usmerjajo. Skozi takšno vsakdanjo komunikacijo lahko veliko pridobijo in pri tem sploh 

nimajo občutka, da so udeleženi v proces učenja jezika, kar verjetno pripomore tudi k 

hitrejšemu usvajanju jezika in odsotnosti občutkov prisile. 

 

Odnos migrantov do učenja jezika okolja 

 

Kot smo omenili že v teoretičnem delu, obstaja precejšnja verjetnost, da bodo več težav zaradi 

jezika imeli priseljenci z jezikovno bolj oddaljenih območij. Po drugi strani bo njihova težnja, 

da se naučijo jezika okolja, najverjetneje večja kot pri migrantih z jezikovno bližjih območij, 

                                                           
30 Ime Maja je izmišljeno. Želeli smo le pokazati, kako je prišlo do šuma v komunikaciji zaradi neustreznega 

sklanjanja imena učenke. 
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saj se bodo drugače s težavo sporazumevali z domačini. Pripadniki večinskega prebivalstva 

velikokrat sicer poznajo kakšen jezik, ki olajša komunikacijo med njimi ter migranti, a ni 

vedno tako. Mama iz Amerike je takole opisala svojo izkušnjo: 

»Slovensko želim govoriti tudi zato, da bom lahko komunicirala z vsemi ljudmi, ne samo s 

tistimi, ki znajo angleško. Spoznala sem nekaj starejših ljudi, zelo prijaznih ljudi, vendar ne 

razumem, kaj mi želijo povedati in oni ne razumejo mene. To mi predstavlja veliko 

frustracijo.« (S1) 

Priseljenci z jezikovno manj oddaljenih območij se tudi brez dobrega znanja jezika države 

gostiteljice lahko po navadi vsaj nekoliko sporazumevajo z večinskim prebivalstvom. Prav 

zaradi tega se starši migranti v manjši meri udeležujejo tečajev jezika oziroma drugih 

izobraževanj na to temo. Tudi v naši raziskavi se je izkazalo, da se migranti z jezikovno 

bližjih območij novega jezika učijo predvsem skozi vsakdanjo komunikacijo. Naši 

intervjuvanci pravijo, da je to predvsem zaradi pomanjkanja časa. Vsi trije so svoje službe 

ocenili kot zelo naporne, poleg tega pa imajo tudi spremenljiv delovni čas. L. iz Makedonije 

si pri samostojnem učenju slovenščine pomaga s slovarjem, večkrat pa za razlago kakšne 

besede povpraša tudi hčer. Na vprašanje, če se je morda udeležila kakšnega tečaja jezika, je 

odgovorila: 

»Ne, zato k sem začela delat pa ni blo časa. Pa še vedno ni, skos delam. Če me je zanimalo 

kakšne besede, sem gledala v slovar pa vprašala M. [hčer]. To je bilo pol, ko se ona naučila 

več kot jaz.« (S2) 

E. iz Bosne pravi, da sicer ve, da jezika še ne obvlada dovolj, vendar za vsakdanjo rabo na 

delovnem mestu njegovo znanje zadostuje. Tudi on je izpostavil časovno stisko kot glavni 

razlog, da se do sedaj ni udeležil tečaja učenja jezika: 

»Za tisto kar delam, je zadost. Velik delam in nimam cajta, da bi šel kam drugam, mislim v 

šolo, da bi učil se kaj.« (S3) 

Jezika se je največ naučil od sodelavca, ki je Slovenec: 

»Učio sam se kroz delo. S kolegom, ko delam, skos ga uprašam: ,Kaj je to? Kaj je to?ʽ Pa se 

navadiš. Pol gledam TV pa poslušam poročila in slišim velik. Tudi berem časopise.« (S3) 

J. iz Bosne sicer slovenski jezik zelo dobro razume, a ga zaenkrat še ne govori, saj jo izredno 

skrbi pravilnost njenega govora: 

»Bojim se, da bi pri govorjenju napravila kakšno napako in mi je zato težko govoriti 

slovensko.« (S4) 



 

 
 

57 

Tako kot prej omenjena intervjuvanca je tudi ona omenila problem pomanjkanja časa, a je 

izmed treh staršev migrantov z jezikovno manj oddaljenih območij edina, ki je izpostavila, da 

se ji zdi pomembno dobro obvladati slovenski jezik. Povedala je tudi, da se ima namen v 

prihodnosti tečaja še udeležiti: 

»Malo se učim sama, ker nisem imela časa za tečaj. Na občini ponujajo možnost, da se 

udeležiš tečaja. Mislim, da traja 180 ur. Na koncu je tudi izpit. A glede na to, da delam 

občasno tudi po cele dneve, na žalost nimam časa. Bi pa šla, ko bom lahko. Zelo rada bi znala 

slovensko. Ko pridem na primer na občino, mi je malo neprijetno, ker ne znam slovensko. 

Prišla sem v vašo državo, mislim v Slovenijo, zato se želim naučiti govoriti vaš jezik. Nekaj 

sicer znam, a to ni to, veste.« (S4) 

J. se trudi, da bi se čim več jezika naučila sama, zato v roke večkrat vzame gradiva, ki jih 

njena hči dobi v šoli: 

»Berem hčerine knjige. Veliko njenih knjig preberem. Te, ki jih je dobila v šoli za učenje 

jezika. Notri so osnovni izrazi. Dvojina mi predstavlja nekaj težav.« (S4) 

Člani družine, ki se je priselila iz Amerike, si zelo želijo, da bi se dobro naučili slovenskega 

jezika. Zavedajo se, da se bodo le tako lahko v dovoljšni meri integrirali v družbo in 

premostili razlike med njimi in okolico. Mama je povedala: 

»Zdi se mi zelo pomembno, da se dobro naučimo slovenskega jezika. Če si želim v Sloveniji 

ustvariti dom, moram sprejeti tukajšnjo kulturo in jezik. Slovenščino želim govoriti tekoče. 

Mislim, da je to edini način, da se bom počutila, kot da je tukaj moj dom. Če bi živela tukaj in 

se naučila čisto malo slovenščine ter bi še naprej govorila večinoma angleško, bi bil med 

mano in okolico vedno prisoten nek zid, preko katerega ne bi mogla.« (S1) 

Oba starša iz te družine, ki sta tudi sama visoko izobražena, se zavedata pomena 

izobraževanja in tečajev. Glede na to, da ima oče fleksibilen delovnik, mama pa trenutno ne 

dela, imata več časa za učenje jezika kot ostali naši intervjuvanci. To sta s pridom izkoristila: 

»Z možem sva se udeležila trimesečnega tečaja v okviru univerze. Sedaj, ko je tega konec, se 

jezika učiva individualno z inštruktorji. Uporabljamo tudi posebno aplikacijo na mobilnem 

telefonu, ki nam pomaga pri učenju fraz in besed. Z njeno pomočjo lahko tudi posnamemo 

ljudi, kako izgovarjajo besede, potem pa doma poslušamo in se učimo pravilne izgovorjave.« 

[Se tudi vaš otrok uči slovenščino izven šole?] »Zaenkrat se uči samo v šoli, kjer ima 

učiteljico, ki dela z njim individualno dvakrat tedensko. Poleti, ko ne bo pouka, pa mu bomo 

priskrbeli dodatno pomoč pri učenju jezika.« (S1) 
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Omenjena družina ima jasen cilj glede učenja slovenskega jezika: 

»Zastavili smo si, da se bomo slovenščine naučili v dveh letih.« (S1) 

 

Na intenzivnost težnje po učenju jezika okolja večkrat precej vpliva tudi odločitev migrantov 

o tem, ali želijo v neki državi ostati ali pa imajo namen po določenem času iti drugam. Morda 

razmišljajo o vrnitvi v svojo izvorno državo morda pa o odhodu v kakšno drugo državo. 

Večina naših intervjuvancev pravi, da imajo sicer zaenkrat namen ostati v Sloveniji, seveda pa 

se zavedajo, da ta odločitev ni odvisna le od njih samih, zato dopuščajo tudi možnost, da bi šli 

kam drugam, če bi bilo to potrebno.  

»Meni je tukaj trenutno v redu. Otrokoma pa bom pustila, da se odločita sama.« [Bi se kdaj 

vrnili nazaj v Bosno?] »Ne, ne. Na počitnice, to ja, za dalj časa pa ne. Ne.« (S4) 

»Tukaj nameravamo ostati dlje časa. Ne načrtujemo odhoda drugam.« (S1) 

 »Če bo vse uredu, bova ostala. Če ne, bova išla malo dalje. Recimo Švedska, ane, ker sem že 

bio. Dva leta pa pol sem živel tam.« (S3) 

»Bi ostala tuki [v Sloveniji]. Zarad tega, k mam tuki zdej pač ful prjatlov pa ne vem, sem 

navajena. Pa mi se ne bi dal učit nek nov jezik.« (U3) 

»Tuki mi je u redu zdej. Če bi mogla it drugam, je pol spet od začetka. Rajš ne bi, no.« (U4) 

Čeprav je L. iz Makedonije v Sloveniji zadovoljna, pravi, da je zaradi nestabilnosti služb 

stalno v pripravljenosti, da gre drugam, če bo to potrebno:  

»Če ne bomo imeli službe, bomo pa šli kam drugam.« (S2) 

Glede odhoda iz Slovenije pa je zelo jasna njena hči M.: 

»Ko končam šolo, hočem pač v drugo državo it. V Švico al pa Nemčijo al pa Ameriko. Tam, 

kjer ima več denarja.« [Kdaj pa bi si želela iti?] »To bi šla po srednji šoli, ko bom mela tko 

bolj več denarja, zarad tega, ker mtka [mama] ne bo nč plačala.« (U2) 

V teoretičnem delu smo podali stališče o tem, da se migranti, ki želijo oditi v drugo državo, 

verjetno ne bodo toliko posvetili učenju jezika okolja kot tisti, ki želijo v državi gostiteljici 

ostati. V nasprotju s tem pa dejanja učenke M. kažejo, da temu ni vedno tako: 

»K sem pršla, v petem razredu, sem mela samo likovno pa slovenščino pa matematiko pa 

športno štiri, ostalo pet. V sedmem razredu sem bila čist odlična [je imela vse predmete 

zaključene z odlično oceno] in to zadnjo leto sem mela zdej samo glasbo štiri.« [Se ti zdi, da 

vložiš veliko truda v učenje jezika in šolske snovi?] »Ja, se velik učim. Za teste pa vse to.« 

(U2) 
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Njena mama pravi, da je M. zelo ambiciozna in želi imeti dobre ocene, zato se zanje zelo 

trudi. Ob prihodu se je soočala s stisko, ko še ni dobro razumela jezika in je imela posledično 

težave z razumevanjem šolske snovi: 

»Na začetek je ful ona jokala. Seveda, da jaz sem mal živčna, zato k ona, če ne ve ... Takšna je 

bila i v Makedoniji, k smo bili. Če ne ve, ni dobro, zato k vse petice hoče.« (S2) 

Verjetno na dejstvo, da je M. zelo ambiciozna in se zavzema za svoj uspeh, vpliva tudi to, da 

so jo v šoli prepoznali kot nadarjeno učenko: 

»Štir meseci je bla, men se zdi, tle pa je šla to za nadarjena učenka. Pa je to dobila. Zato k 

ona preveč je brala. Prvo leto, ka je pršla, je prebrala 108 knjig, mi se zdi. V slovenščini, da 

se nauči jezik.« (S2) 

 

Prilagoditve, ki jih migrantom v Sloveniji omogoča šolski sistem 

 

Kot že omenjeno, se prilagoditve za otroke migrante od šole do šole razlikujejo. Vsi naši 

intervjuvanci so pohvalili prizadevanja šolskih svetovalnih služb, da bi njihovim otrokom čim 

bolj olajšale vključevanje v novo okolje: 

»Res se trudijo za otroke na vse načine.« (S4) 

»Zelo smo zadovoljni s pomočjo in prilagoditvami, ki jih je šola omogočila N. Dobil je 

individualno pomoč učiteljice, ki jo obiskuje dvakrat tedensko. Prevajajo mu tudi navodila pri 

pouku. Njegova učiteljica je čudovita. Čeprav sama ne zna dobro angleško, se močno trudi, 

da mu olajša vse, kar je le mogoče.« (S1) 

»Glede šole nimam pripomb. Nisem mogla verjeti, da te lahko kje tako lepo sprejmejo. B. so 

tudi rekli, da lahko govori bosansko, če ne zna slovensko. Da lahko na vprašanja odgovarja v 

bosanskem jeziku. Takoj ji je bilo lažje. V šoli nimamo nikakršnih problemov.« (S4) 

E. je poudaril, da ni opaziti, da bi v šoli, ki jo obiskuje Z., nastajale kakšne razlike med otroki 

iz priseljenskih družin in ostalimi učenci: 

»Ja, čist zadovoljen sm. Čist u redu je šola. Tud za druge, kolko za njih.« (S3) 

 

Vsi naši šoloobvezni intervjuvanci so bili (oziroma so nekateri še vedno) v šoli deležni 

pomoči pri učenju jezika. Organizacija te pomoči je zelo odvisna od posamezne šole: 

»Od pouka me je učitelca vzela in pol smo se učil tam. Sta bla še dva otroka.« [Kako pogosto 

pa ste imeli učenje jezika?] »Dvakrat na teden, mislim da.«  (U3)  
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»Učila nas je razredničarka, k smo mel eno razredničarko Ž., ona nas je učila, une k smo na 

novo pršli. Mel smo, men se zdi, vsak teden. K vsako leto pač prhajajo novi. Štiri nas je blo 

men se zdi.« (U2) 

 »V šoli imajo tečaj učenja jezika. B. ga obiskuje že dve leti.« (S4) 

»So učile se, ja. Mislim, da več kot enkrat na teden.« (S3)  

Iz odgovorov naših intervjuvancev lahko opazimo, da začetno učenje jezika migrantov poteka 

v različno velikih skupinah, različno pogosto ter različno dolgo. To načrtuje šola glede na 

število migrantov in prostorske ter kadrovske zmožnosti. 

Šole učencem nudijo tudi različne prilagoditve pri pouku. Ob prihodu je to največkrat 

možnost, da se jih nekaj časa ne ocenjuje:  

»Na začetku me učitli niso ocenjeval, sam pol so me pa začel.« [Se ti je zdelo, da bi morali še 

počakati z ocenjevanjem?] »Ne, mi je blo u redu, ko so začel.« (U3) 

V primeru, da je opaziti, da je učenec že dovolj napredoval in zmore svoje znanje izkazati v 

slovenščini, se lahko postopno ta prilagoditev ukine, če se seveda izkaže, da je to v dobro 

učenca. M. so to prilagoditev ukinili prej kot običajno, saj je s svojimi odgovori pri 

ocenjevanju znanja dokazala, da zmore in so jo želeli s tem še dodatno motivirati. 

»So rekli, da ne bo ocenjena. Ampak zato, k je mela dobre ocene, so ji pisali [vpisovali 

ocene], zato k so rekli, da je škoda, zato k ima dobre ocene, da ni ocenovana. Pa je normalno 

[bila ocenjena] kot ostali učenci.« (S2) 

B. je bila zaskrbljena, kako bo pokazala svoje znanje, ki ga je že prinesla s seboj iz svoje 

izvorne države. Upala je, da ne bodo mislili, da ne ve odgovora, ker ga ne bo znala povedati v 

slovenščini: 

»Bilo jo je strah, kako bo odgovarjala pri geografiji, zgodovini, matematiki, ker ona to zna in 

razume. V Bosni so se že prej učili neke stvari, tako da jih je že znala.« (S4) 

Zelo so cenili, da je lahko B. najprej odgovarjala v bosanskem jeziku: 

»V šoli so ji rekli: ,Ti kar govori bosansko, mi te razumemo.ʽ To je bilo res veliko vredno.« 

(S4) 

Nekateri učitelji omogočijo tudi kakšno prilagoditev, ki sama po sebi sicer ni nikjer 

predpisana, je pa učencu lahko v veliko pomoč. Ena izmed takih je na primer sedenje v 

razredu po lastni izbiri: 

»Če si vprašu učitelco, na primer, da sediš pri kakšni sošolki, k se z njo razumeš, bi ti 

dovolila, da bi se presedla, če ne klepetaš tok.« (U2) 
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To je sicer malenkost, ki pa da otroku vedeti, da so njegove potrebe tudi pomembne, poleg 

tega pa mu je lahko sošolec, s katerim se dobro razume, v veliko večjo pomoč kot naključni 

sosed v šolski klopi. 

Starši se zavedajo, da obstajajo precejšnje razlike med šolami. J. je zadovoljna s hčerino novo 

šolo, saj se ji zdi, da se za migrante zavzemajo bolj kot drugje: 

»Kar se tiče te šole, za druge ne vem, ta šola je res super. Vsi so nam pripravljeni pomagati. 

Ko se pogovarjam s svojimi prijateljicami, mi povedo, da imajo njihovi otroci na šolah 

težave. Da jih obravnavajo drugače, ker so tujci. Imajo predsodke do njih. Jaz tega tukaj še 

nisem občutila, B. so sprejeli, kot da je od nekdaj tu. To je takoj lažje za nas, ko pridemo.« 

(S4) 

 

Učna uspešnost otrok migrantov 

 

Migracija velikokrat vsaj nekoliko vpliva na učni uspeh otrok migrantov. Tudi učenci, ki 

imajo velike intelektualne potenciale, se namreč ob prihodu v novo okolje srečujejo s toliko 

novostmi, da bi res težko pričakovali, da bodo ohranili isti nivo, kot so ga bili vajeni od prej. 

Zanimivo je, da so nekateri toliko zreli, da imajo vpogled v to, da ocene niso merilo vsega: 

»Tm sem mela vse petke, tuki mam pa še štirke. Drugač pa, men se zdi, sem se tuki bolj 

naučila kokr na drugi šoli.« (U3) 

Včasih šola celo preveč skrbi, da otroku ne bo šlo dobro. Z. so v Sloveniji na začetku všolali v 

en razred nižje, kot bi ustrezalo njeni starosti, saj so mislili, da bi ji to lahko koristilo pri 

učnem uspehu. Izkazalo se je, da po tem ni bilo nobene potrebe, saj je, kljub začetnemu 

neznanju jezika, hitro ujela sošolce: 

»Nismo probleme imali nobene. Razen tega, ker oni so Z. vrnili eno leto nazaj. Zarad tega, 

ker ni znala slovenščine. So mislili, da ne bo tolko brihtna, da bo to obvladala. Pa je potem 

dokazala. Tri mesece naposlu so mi povedali, da škoda, ker je niso vpisal naprej.« (S3) 

Oče je zdaj zadovoljen z njenim napredkom: 

»Zdaj ona perfektno zna. Pa tudi slovenščino štirko ima.« (S3) 

Od prihoda v novo okolje se pri naših intervjuvancih vidi napredek, ki  ga opazijo tudi sami in 

so z njim zadovoljni: 

»Na začetku mi je bilo težje zarad jezika, ampak zdej pač vse razumem. Če se tko učiš, ni 

težko. Tam tud, ko sem bla mlajša pa smo mel lažje snovi. Zato ni blo tolk za učit se.« (U2) 
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»Boljše mi gre. Mam kej štiri, kej pet.« (U4) 

»V Bosni je imela same petice. Tu je bilo na začetku malo slabše zaradi menjave okolja, 

družbe in novega jezika. Zdaj po ocenah že vidim, da se vrača.  Dobila je družbo, učitelji so 

krasni. Razredničarka je krasna, otrokom je kot mama.« (S4) 

 

E. se zaveda, da je njegova hči Z. zelo sposobna, zato jo spodbuja: 

»Tle, ko je pršla, je malo popustila. Malo slabije uči. Mora it še malo boljše. Z. bi mogla bit 

še boljša. Ima štirke. Samo zdej bova stisnla.« (S3) 

Z. se strinja, da ji je šlo prej boljše. Pravi pa, da se ji zdi, da bi to lahko bilo povezano tudi s 

tem, da je zdaj že v višjem razredu: 

»Tuki sem se kr dost poslabšala. Ne vem, mogoče zarad tega, ker so razredi težji, prej pa so 

bli lažji. Več je snovi. V Bosni sem mela petke, tuki mam pa bolj štirke.« (U3) 

Starši v naši raziskavi res zelo spodbujajo svoje otroke: 

»[Mama] vedno pravi, da učim, da ne končam k oni [starši]. K ona je sam srednjo pač [ima 

končano le srednjo šolo], ni šla na fakulteto.« (U2) 

Vsi starši so navedli, da se zavedajo pomembnosti šolskega uspeha: 

»Ja, seveda je pomembno. Sej to se trudimo, ane.« (S3) 

»Predvsem zaradi znanja. Kako se bo drugače znašla v življenju? Če imaš znanje, te ljudje ne 

morejo kar tako ogoljufati, znaš se postaviti zase. Brez šole to ne gre.« (S4)  

»Z  možem si želiva, da bi N. šolanje nadaljeval čim dlje, saj je zelo inteligenten. Zdi se mi, da 

ne bo imel prevelikih težav s šolanjem, če ga bomo pri tem dovolj spodbujali.  Odločitev o 

tem, ali bo morda šel študirat v Ameriko, bova prepustila njemu.« (S1) 
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7 SKLEP 

 

Naša raziskava je potekala na majhni skupini ljudi, a vseeno rezultati niso zanemarljivega 

pomena. Ugotovili smo, da so intervjuvani migranti zadovoljni s Slovenijo kot državo 

gostiteljico. Intervjuvani starši so pohvalili prilagoditve, ki jih šole nudijo njihovim otrokom. 

Sami nimajo nobenih drugih predlogov glede prilagoditev, ki bi jih želeli za svoje otroke. 

Slovenski jezik zaenkrat še predstavlja precejšnjo težavo družini iz Amerike, ki se je v 

Slovenijo priselila le šest mesecev pred opravljanjem intervjuja in torej še ni imela veliko časa 

za usvajanje jezika. Seveda je razumljivo, da se tako hitro jezika okolja niso mogli naučiti, še 

posebej, če vzamemo v zakup še jezikovno različnost slovenščine in angleščine. Verjamemo 

pa, da se bo tudi ta družina kmalu naučila govoriti slovensko, saj so se že takoj ob prihodu 

zavzeli za doseganje tega cilja. Člani ostalih intervjuvanih družin so tukaj nekoliko dlje in se 

sicer še vedno vsak na svoj način spopadajo z jezikovno različnostjo, a jim to uspeva že 

dovolj dobro, da so v sprejemni družbi zaznavani pozitivno, le-to pa močno pripomore k 

njihovemu dobremu počutju. Glede na to, da v Sloveniji še niso zelo dolgo, verjamemo, da se 

bodo sčasoma jezika naučili še bolje in se tako še uspešneje integrirali v slovensko družbo. 

Vsi intervjuvani učenci so v šoli zelo uspešni, neodvisno od jezikovne bližine oziroma 

oddaljenosti in ne glede na to, ali si želijo v Sloveniji ostati ali bi jo radi zapustili. To je 

izredno spodbuden podatek za v prihodnje, saj je z njihove strani opaziti močno zavzetost za 

učni uspeh in integracijo. 

Različni migracijski režimi oblikujejo različno izkušnjo migracije. Skozi raziskavo nam je 

uspelo na našem majhnem vzorcu pokazati, da slovenski migracijski režim intervjuvani 

migranti doživljajo kot pozitivnega. Potrebno pa je poudariti, da je to med drugim lahko 

povezano z dejstvom, da so omenjeni intervjuvanci tudi sami pripravljeni narediti marsikaj, 

da bi se v novem okolju dobro počutili in se ne zanašajo le na druge, pač pa v veliki meri tudi 

sami nase.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik za intervju s starši 

 

1. Kdaj ste prišli v Slovenijo? 

 

2. Zakaj ste se odločili zapustiti svojo (izvorno) državo? 

 

3. Si želite ostati v Sloveniji, ali razmišljate o vrnitvi v  svojo (izvorno) državo? Zakaj? 

 

4. Se tu počutite dobrodošle, sprejete? Kako se vam zdi,  da vas zaznava okolje? (Čutite 

morda sprejetost, vključenost, enakost? Ali odrinjenost, zaničevanje, odrekanje 

pomoči?) 

 

5. S katerimi ovirami se srečujete v vsakdanjem življenju (predvsem v povezavi s 

šolskim sistemom)? (Primer: jezikovne ovire pri pogovoru z učitelji, težave pri 

nudenju pomoči otroku, nerazumevanje materialov, nepoznavanje navad, kulture.)  

 

6. Kaj vam je bilo od prihoda dalje najtežje? 

 

7. Ste se učili / se učite jezika tudi sami, na kakšen način? (Morda na tečaju, s knjigami, 

internetom, pogovorom, druženjem?) 

 

8. Kako veliko oviro vam je predstavljala jezikovna različnost? (Ste potrebovali dolgo 

časa, ste se hitro naučili? Vam še veliko manjka do dobrega znanja jezika?)  

 

9. Kateri jezik govorite doma? 

 

10.  Katere prilagoditve je šola omogočila vašemu otroku? (Morda neocenjevanje znanja, 

učenje slovenščine, nudenje pomoči po potrebi, socialno vključevanje?) 

 

11. Se vam zdi pomembno, da se dobro naučite slovenskega jezika? Zakaj? 
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12.  Se vam zdi pomembno, da se otrok izšola in da je v šoli uspešen? Zakaj? (Morda 

zaradi nadaljnjega šolanja, poklica, uspeha v življenju, socialne vključenosti, osebnega 

zadovoljstva?) 

 

13. Ste z otrokovim uspehom v šoli zadovoljni? 

 

14. Ste zadovoljni s šolo? (Mislimo predvsem na komunikacijo z učitelji, prilagoditve za 

otroka, socialno vključenost otroka, organizacijo, napredek in uspeh otroka.) 

 

15. Kakšen se vam zdi slovenski šolski sistem? (Primerljiv, boljši ali slabši kot v državi, iz 

katere ste prišli?) 

 

16. Bi želeli še kaj dodati? 
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Priloga 2: Vprašalnik za intervju z otrokom 

 

1. Ti je bilo težko priti v novo okolje? (Morda zaradi nepoznavanja prostora, navad, 

kulture, jezika? Ali zaradi osamljenosti, drugačnosti, strahu?)  Kako si se soočil/-a s 

spremembo? (Morda z umikom, zaprtostjo, nesodelovanjem? Ali s trudom, 

navezovanjem stikov, učenjem?) 

 

2. Si se ob prihodu počutil/-a dobrodošlega, so te lepo sprejeli? Se je to s časom morda 

še kaj spremenilo? (Si bil/-a deležen/-a zavrnitev, zasmehovanja, odklanjanja? Ali 

morda topline, prijateljstva, pomoči?) 

 

3. Kaj ti je v šoli predstavljalo največjo težavo? (Morda jezik, osamljenost, novosti?) 

 

4. Ti je jezik predstavljal zelo veliko težavo? Na kakšen način? (Morda zaradi 

nerazumevanja, težav pri navezovanju stikov, občutka neznanja in manjvrednosti? Ali 

pa si se jezika naučil/-a hitro in ga začel/-a kmalu uporabljati?) 

 

5. Se ti zdi, da ti je šola omogočila dovolj prilagoditev? Kakšne so bile te prilagoditve? 

(Morda učenje jezika, neocenjevanje znanja, pomoč učitelja?) 

 

6. Imaš občutek, da si tukaj napredoval/-a ali nazadoval/-a? 

 

7. Kakšne ocene imaš v šoli? (Naštej prosim ocene pri temeljnih predmetih – slovenski 

jezik, matematika in angleški jezik.) 

 

8. Se ti zdi v tej šoli težje kot v prejšnji? Zakaj ja / ne?  

 

9. Si želiš ostati v Sloveniji? Zakaj ja / ne? 

 

10. Bi želel/-a še kaj dodati? 

 


