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POVZETEK 

 

Priseljeni učenci predstavljajo velik izziv slovenskemu šolstvu in pedagoškim delavcem, ki 

sodelujejo z njimi. Ohranjanje lastnega jezika, kulture in s tem lastne identitete priseljenih 

učencev zahteva sposobne učitelje z ogromno znanja in s čustveno ter socialno 

kompetentnostjo. V magistrskem delu obravnavamo medkulturne razlike in težave, s katerimi 

se srečujejo učitelji razrednega pouka ob vključevanju učencev priseljencev v svoje oddelke.  

 

V teoretičnem delu smo preučili vlogo učitelja pri delu s priseljenimi učenci v razredu in 

povzeli, kako številni avtorji dojemajo medkulturne kompetence učitelja. Predstavili smo 

podatke o številu priseljenih otrok v Slovenijo, in sicer od leta 2006 do leta 2015. Podatke smo 

pridobili s Statističnega urada Republike Slovenije. Zbrani podatki kažejo, da največ otrok 

prihaja z območja nekdanje Jugoslavije (največ iz Bosne in Hercegovine). Povzeli smo bistvene 

kulturne značilnosti držav (prebivalstvo, jezik, vera, narodi), iz katerih prihaja v slovenske 

osnovne šole največ otrok.  

 

V raziskavo, ki je predstavljena v empiričnem delu, smo vključili učitelje razrednega pouka, ki 

imajo v svojem razredu učence priseljence oz. so jih poučevali v preteklih letih. Podatke smo 

zbrali preko spletnega anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 136 učiteljev. Rezultate smo 

kvantitativno in kvalitativno obdelali. Ugotovili smo, da učitelji najpogosteje obravnavajo teme 

o medkulturnih razlikah preko socialnih iger s ciljem sprejemanja drugačnosti in obravnave 

vsebin, ki jih ponuja učbenik. Pri delu s priseljenimi učenci so učitelji najbolj pozorni na 

socialno vključenost učencev v oddelek. Po njihovem mnenju je priseljenim učencem pri 

vključevanju v življenje na šoli najbolj v oporo pomoč sošolcev. Tudi pogovori z razrednikom 

so zelo pomembna pomoč, saj priseljenim učencem pripomore, da se lažje vključijo v življenje 

na šoli. Največ učiteljev pri sporazumevanju s starši priseljenih učencev pomoči ne potrebuje. 

V večini primerov starši govorijo oz. razumejo slovensko, komunicirajo počasi, a se razumejo. 

Starši priseljenih učencev sodelujejo z učitelji in šolo najpogosteje tako, da se udeležujejo 

govorilnih ur, roditeljskih in individualnih sestankov. Učitelji pri 40,7 % priseljenih učencih 

kulturnih razlik ne opazijo. Največ medkulturnih razlik v primerjavi s slovenskimi učenci 

navajajo na področju  prehranskih navad in praznikov. Pri večini priseljenih učencev so učitelji 

našteli več pomanjkljivosti kot prednosti na različnih razvojnih področjih v primerjavi s 

slovenskimi učenci. Polovica anketiranih učiteljev si želi dodatno izobraževanje, najmanj 

kompetentne se počutijo na jezikovnem področju.  



 
 

Ključne besede: učenci priseljenci, kulturne razlike, medkulturnost, razredni pouk, učitelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Immigrant children are a challenge to Slovenian educational system and pedagogical workers 

who work with them. Preserving their mother tongue, culture and their own identity requires 

qualified teachers with vast knowledge, emotional and social competence. This master thesis 

deals with intercultural differences and difficulties which primary school teachers face when 

integrating immigrant children into their classes.  

 

In the theoretical part, we study a teacher's part when working with immigrant children in a 

classroom, and synopsize how many authors perceive intercultural competences of a teacher. 

Following, we get acquainted with data on the number of children who immigrated to Slovenia 

between 2006 and 2015. We have acquired the data from the Statistical Office of the Republic 

of Slovenia. The data show that the children mostly come from the region of former Yugoslavia 

(mainly Bosnia and Hercegovina). Following, we sum up crucial cultural characteristics of 

these countries (population, language, religion, nationalities), from which most children come 

to Slovenian primary schools. 

 

The empirical part introduces a research that was conducted among primary level teachers who 

currently teach immigrant children or they taught them in the recent years. We have amassed 

data from an online survey questionnaire which was fully completed by 136 teachers. The data 

collected were qualitatively and quantitatively analysed. The results have revealed that teachers 

frequently discuss the topics of intercultural differences through playing social games to 

embrace the difference and by referring to the contents of the textbook. When working with 

immigrant children, teachers mostly focus on the social integration of students into their class. 

According to their opinion, immigrant children gain most from their classmates' assistance 

when assimilating into the school environment. Similarly, discussion with the class teacher 

greatly benefits in children's easier assimilation into the school environment. Generally, 

teachers do not need assistance when conversing with parents of immigrant children. In most 

cases, parents speak or comprehend Slovene, moreover, they understand it despite their poor 

communication skills. Parents most frequently liaise with teachers and the school by attending 

office hours, parental and individual meetings. In 40.7 % of cases of immigrant children, 

teachers do not notice the cultural difference. In comparison to Slovene students, intercultural 

differences occur mainly in dietary habits and in celebrating certain holidays. The teachers have 

stated that many immigrant students perform relatively poorly, compared to Slovene students, 



 
 

their insufficiency is visible in several different development fields. Furthermore, half of the 

respondents want additional education since they feel least competent in the linguistic fields. 

 

Keywords: immigrant children, cultural differences, intercultural, Primary Teacher Education, 

a teacher  
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1 UVOD 
 

»Življenje v multikulturni skupnosti je za milijone ljudi že vsakdanjost.« 

(Vertot, 2009, 9) 

                    

Ljudje se preseljujejo v države, ki jim omogočajo boljše pogoje oz. možnosti za človeka vredno 

življenje. Preseljevanje je v zadnjih desetletjih posledica hitrih sprememb, ki se dogajajo na 

družbeno-gospodarskem področju. K temu veliko prispevajo globalizacija, brezposelnost 

prebivalstva, pa tudi potreba razvitih držav po cenejši delovni sili (Motik, Veljić, 2006). 

 

Vertot (2009) izpostavi, da postaja kulturno okolje, v katerega smo vključeni, vedno bolj 

raznoliko. Kulturna raznolikost predstavlja ekonomsko, družbeno in politično prednost, vendar 

ni stalnica. Posledica kulturne mnogovrstnosti so družbeni in politični izzivi. Pojavijo se 

stereotipi, rasizem, netolerantnost, diskriminacija in nasilje, vse to pa lahko ogrozi tako lokalne 

kot posamezne narodne skupnosti. Bergant, Jazbec in Pogačnik (2009, 51) pravijo, da »živeti 

skupaj v vse večji kulturni raznolikosti ob upoštevanju človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin je ena glavnih zahtev našega časa in bo pomembna še vrsto let«.  

 

Mnogo evropskih držav se sooča z izzivom integriranja raznolikih skupin priseljencev znotraj 

svojih držav. Nekatere države imajo za seboj dolgoletne izkušnje z vključitvijo priseljenih otrok 

v šole, nekatere države so to izkušnjo pridobile nedavno. Ob množičnem navalu priseljencev 

se v posameznih državah pojavlja tudi vprašanje prilagajanja izobraževalnega sistema 

(Integrating Immigrant Children into Schools in Europe, 2004). Vižintin (2017) izpostavlja, da 

se slovenski vzgojno-izobraževalni prostor spreminja. Večkulturnost, večjezičnost soustvarjata 

slovensko družbo, katere pomemben del je šolstvo. Čas je, da večkulturna družba preraste v 

medkulturno družbo. 

 

Šola je prostor, kjer se (še zlasti v današnjem času) stikajo različne kulture. Otroci priseljenci 

so vse pogosteje vključeni v slovenske šole. Iz katerih držav prihajajo, ugotavljamo v 

teoretičnem in empiričnem delu. S priseljenimi otroki sodelujejo pedagoški delavci različnih 

strok. V magistrskem delu so v ospredju učitelji razrednega pouka in njihove medkulturne 

zmožnosti. V učnem okolju se soočajo z integracijo priseljenih otrok v oddelek in s kulturnimi 

posebnostmi, ki jih prinašajo s seboj. Njihova vloga je nadvse pomembna, saj morajo otrokom 
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omogočiti uspešno vključitev v oddelek. Tomšič Čerkez (2009) poudarja, da morajo učitelji 

pridobiti informacije o svojih učencih in spoznati njihove kulturne svetove. 

 

Medkulturne razlike, ki jih s seboj prinašajo priseljeni otroci, predstavljajo učiteljem velik izziv. 

To temo smo si izbrali, ker menimo, da imajo učitelji pomanjkljivo znanje o kulturnih razlikah 

svojih učencev. Prav tako imajo učitelji težave pri delu s priseljenimi učenci. Ti prihajajo iz 

različnih držav in doživljajo ob vključevanju v novo okolje poleg jezikovnih težav, ki so 

navadno skupne vsem priseljencem, tudi individualne težave na socialnem in čustvenem 

področju. Učitelji se trudijo, da bi priseljene učence uspešno vključili v pouk. Do sedaj še ni 

podrobneje raziskano, katere kulturne razlike v primerjavi s slovenskimi učenci opazijo učitelji.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Raznolika družba, družba razlik 

 

Več kot 7 milijard ljudi je na svetu ter okoli 6.000, 7.000 jezikov sveta. 

 

Ljudje smo si različni že od nekdaj. Barva kože, las, oči, materni jezik, ki ga govorimo, 

narodnost, kultura, običaji ter navade, vera, kultura oblačenja in prehranjevanja, zvrst glasbe, 

ki jo poslušamo, pravila, ki jih upoštevamo, lastna zanimanja in interesi, obnašanje, vrednote, 

h katerim stremimo, poklic, ki ga želimo opravljati … Še več stvari je, ki nas ločijo.   

 

V današnji družbi ljudje vse pogosteje iščejo razlike in se osredotočajo zgolj nanje, namesto da 

bi opazili kulturno bogastvo, ki ga prinaša raznolika družba. Pogled na družbo kot preplet 

heterogenih kultur je vse prej kot občudovan. Opažam, da v naš narod prihaja zavest o sobivanju 

kultur na našem ozemlju, vendar v ljudeh manjka ponotranjenost vrednot, ki jih prinašajo 

posamezne kulture. Ljudje ne cenijo vrednosti, ki jih prinaša heterogena družba, ali pa jih 

preprosto spregledajo. 

 

Brander, Cardenas, Abad, Gomes in Taylor (2006) pravijo, da je življenje v večkulturnih 

družbah stvarnost 21. stoletja. Današnja Evropa je dom, v katerem bivajo različne kulture.  

 

2.1.1 Večkulturnost ali medkulturnost 

 

Pri razlagi pojmov zasledimo različne poglede številnih avtorjev. Ugotavljamo, da prihaja do 

razlikovanja prav zaradi prevajanja strokovnih izrazov iz angleščine. Vižintin (2012) meni, da 

izraza medkulturnost in večkulturnost nista sopomenki in ju ne smemo enačiti. 

Multikulturalizem se v slovenskih besedilih prevaja v večkulturnost, pojem interkulturalizem 

pa v medkulturnost. Opozori nas na neprimerno poslovenjenje izrazov, saj avtorica Marina 

Lukšič-Hacin (2011, v Vižintin, 2012) poudari, da bi morali multikulturalizem v slovenščino 

prevajati z besedo večkulturalizem, interkulturalizem pa z besedo medkulturalizem. Predpona 

-izem opozarja, da gre za ideologijo, politiko in ne za opis stanja večkulturnosti oz. 

medkulturnosti.  
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Multikulturalizem in njegove teorije v izobraževanju kritično proučuje Torres (1998). Trdi, da 

se multikulturalizem nanaša na politiko razlik in bojev, ki se pojavljajo v družbi, zaradi rasnih, 

spolno opredeljenih, razrednih družb.  

 

Tudi Bela knjiga (2009, 11) razlaga multikulturalizem. Opredeljen je kot politični pristop, 

»medtem ko izraza medkulturna raznolikost in večkulturnost označujeta empirično dejstvo, da 

obstajajo različne kulture in lahko vzajemno delujejo v določenem družbenem prostoru in 

družbeni ureditvi«. 

 

Kdaj govorimo o družbi kot večkulturni oz. medkulturni? Brander idr. (2006) pravijo, da je 

družba lahko večkulturna ali medkulturna. Ko govorimo o večkulturni družbi, mislimo na 

različne kulture, državljane, etnične in verske skupine, ki živijo na istem ozemlju, vendar niso 

nujno v stiku. V takšni družbi lahko hitro pride do diskriminacije. Gstettner (2003) se 

zoperstavlja in pravi, da družba še ni večkulturna, če v večinski družbi obstajata dve ali več 

etničnih skupin. O družbi kot taki lahko govorimo, ko ta zahteva socialno, politično in pravno 

enakost tako v lastni deželi kot tudi v drugih deželah. Demokratičen način skupnega življenja 

in univerzalne človekove pravice (pravice, ki jih lahko zahteva vsak, ne glede na svojo kulturno, 

versko pripadnost in barvo kože) so temelji multikulturne družbe. Temelji medkulturne družbe 

pa so odnosi in stiki med kulturami. Brander idr. (2006) pravijo, da medkulturne družbe 

sestavljajo različne kulture, etnične skupine, ki živijo na istem ozemlju, med seboj sodelujejo 

ter priznavajo tako svoje vrednote kot tudi vrednote drugih. V tej družbi je prisotna strpnost in 

vsak posameznik je enakopraven.  

 

Vižintin (2012) se v članku z naslovom Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti enako kot 

avtorji Brander idr. (2006) navezuje, da medkulturnost ni omejena zgolj na sobivanje različnih 

kultur in ohranjanje vrednot različnosti. Pomeni dinamičen proces, zahteva interakcijo med 

ljudmi in kulturami ter sodelovanje med njimi. Predpona med- vključuje odnose in vzajemno 

medsebojno delovanje, ki se dogaja znotraj kulture in med kulturami. 
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Slika 1: Večkulturna ali medkulturna družba po Brander idr. (2006), Vižintin (2010) 

 

Medkulturnost je omenjena v dokumentu Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007), in sicer med načeli 

vključevanja priseljenih otrok. Medkulturnost naj bi spodbudila vse otroke, da spoznavajo svojo 

kulturo in jezik ter ju razlikujejo z drugimi narodi. S spoznavanjem in z ohranjanjem lastne 

kulture se vzpostavljajo odprti, medkulturni odnosi. »Medkulturnost je nenehen proces, in ne 

že doseženo stanje« (Strategija, 2007, 14). S tem se strinjajo tudi Brander idr. (2006), saj 

poudarijo, da je medkulturnost predvsem proces in ne cilj.  

 

Medkulturnost in večkulturnost sta v vzgojno-izobraževalnem sistemu Slovenije vrednoti. 

Strokovni delavci šol si morajo prizadevati za integracijo različnih kultur. Učence naj učijo 

razlikovanja med kulturami in tudi iskanja podobnosti med njimi. Izobraževalne institucije naj 

sledijo ciljem medkulturne vzgoje (Strategija, 2007). 

 

Motik in Veljić (2006) pravita, da je spodbujanje medkulturne komunikacije dolgotrajen proces 

prav tako kot tudi ozaveščanje njene vrednosti. Takšnemu cilju se moramo približati postopno, 

in sicer ob dejavnostih, ki so primerne za določeno skupino učencev, primeren mora biti čas, 

prav tako vsebine. Samo z vsebinami iz učnih načrtov ne bomo mogli slediti načelu 

DRUŽBA 

     

           VEČKULTURNA                                                                 MEDKULTURNA 

     - različne kulture, državljani, etnične,                    - različne kulture, državljani, etnične,                                                       

       in verske skupine                                                    in verske skupine                                                                                             

     - živijo na istem ozemlju                                        - živijo na istem ozemlju  

     - nimajo opaznejšega stika z drugimi                     - ključni so stiki in odnosi med 

       kulturami                                                                kulturami 

                                                                                      - zahteva interakcijo med ljudmi 

                                                                                        in kulturami  

                     - prisotna strpnost 

                     - vsi ljudje so enakopravni 
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medkulturnosti v razredu, temveč moramo izhajati tudi iz življenjskih situacij. Poudarita, da ni 

dovolj, če imamo le znanja o kulturah, ki obstajajo v Evropi in širše, temveč je pomembno to, 

da vzgojitelji in učitelji spodbujamo k interakciji med kulturami in posamezniki, ki so nosilci 

določene identitete. Sodelovanje v razredu med posamezniki in gradnja razredne klime je 

ključnega pomena. Tudi Björklund (2013) nas v svojem članku opozori na to, da se 

heterogenost razreda pojmuje kot naravno dogajanje, ki je povezano z vsakdanjimi 

spremembami v okolici. Znotraj te perspektive učitelji izražajo, da je tudi večjezičnost naravni 

del življenja za večino prebivalstva. 

 

Čok (2006) pravi, da je etična ozaveščenost zelo pomembna, saj si delovanja medkulturne 

narave današnje družbe brez ozaveščenosti ne moremo predstavljati. Različne narodne 

skupnosti se namreč lahko le na osnovi medsebojnega poznavanja različnih kultur vživijo v 

lastnosti druge skupnosti in lahko vstopajo v medsebojno interakcijo brez predsodkov. Avtorica 

navaja, da je najpomembnejša osnova za sobivanje med ljudmi zmožnost empatije – zmožnost 

vživeti se v druge kulture.  

 

2.1.2 Kulturna raznolikost kot posledica preseljevanj in medkulturni dialog 

 

Bergant idr. (2009) pravijo, da kulturna raznolikost ni nov pojav. Je posledica preseljevanj 

narodov, ki segajo nazaj v zgodovino. Na evropskem platnu so opazni ostanki preseljevanj, 

zarisovanja novih meja in vpliva kolonializma ter večnacionalnih cesarstev (Kultura in 

socializacija, b. d.). Celine in dežele, ki so jih osvojili evropski kolonizatorji, so doživljale 

korenite spremembe. Stik s kolonizatorji je vplival na to, da so se ljudstva podrejala, prišlo je 

do preureditve ali pa celo do razkroja načina življenja domorodnih ljudstev in iztrebljanja 

ljudstva. Rezultat prepletanja ljudstev sta bila etnocid in genocid. Uničenje kulturnih značilnosti 

in posebnosti posameznih človeških družb opisuje izraz etnocid, genocid pa je fizično uničenje, 

iztrebljanje ljudstva, izpeljano v bolj ali manj neposrednih in brutalnih oblikah.  

 

Kobolt (2002) pravi, da se je priseljevanje ljudi v našo državo začelo predvsem v šestdesetih in 

sedemdesetih letih. Po prvem valu priseljevanja v Slovenijo se začne močnejši drugi val 

priseljevanja (v drugi polovici sedemdesetih let). Vzrok? Trgi delovne sile v deželah zahodne 

Evrope so se zapirali, Slovenija pa je bila država, kjer je bilo delo lažje najti. V tem času pa so 
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se ljudje tudi odseljevali, saj se je po letu 1987 delež odseljenega prebivalstva večal. Leta 1991, 

v obdobju osamosvajanja, je imela Slovenija negativen selitveni prirast.  

Današnji narodi in rase ter odnosi med njimi so rezultat številnih in dolgotrajnih preseljevanj, 

osvajanj, skratka migracij. Za obstoj rase oz. naroda pa je bistvenega pomena rasna ali 

narodnostna zavest. Kaj določa narod? Jezik, kultura, religija, zgodovina in ozemlje. Vendar 

narod so ljudje, ki sebe pojmujejo oz. si sebe zamišljajo kot narod. Vedejo se po vrednotah, 

katerim so zavezani (Dekleva in Razpotnik, 2002). 

 

Bergant idr. (2009) razlagajo, da Evropa že več desetletij privablja priseljence, ki iščejo boljše 

življenje, in prosilce za azil z vsega sveta. Spremembe v družbi, politiki in ekonomskem sistemu 

so posledica razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav. Tako je globalizacija skrčila prostor 

in čas kot še nikoli poprej. Pojav novih komunikacijskih storitev npr. interneta, je omogočil 

prehod nacionalnih kulturnih sistemov. Razvoj turizma in prometa je vse več ljudem zagotovil 

neposreden stik med kulturami in ustvaril mnogo priložnosti za medkulturni dialog. Posledica 

kolonialne preteklosti in sodobnih migracijskih tokov je multikulturnost – obstoj 

posameznikov, posameznic in skupin z različnimi kulturnimi značilnostmi v okviru iste družbe 

oziroma države (Kultura in socializacija, b. d.). 

 

Sobivanje kulturno, versko, jezikovno ali svetovnonazorsko različnih ljudi ni enostavno in je 

lahko res težavno. Namreč soočanje s kulturno raznolikostjo je v današnji družbi vse pogostejše 

in je postalo tako dejstvo kot tudi velik izziv za večino prebivalstva. Zaradi širitve Evropske 

unije ter s tem povezanih intenzivnejših in številčnejših migracijskih tokov se narodi in njihove 

kulture v Evropi dejansko stalno srečujejo in prepletajo ter nenehno izmenjavajo svoje tako 

materialne kot duhove dobrine (Vertot, 2009). 

 

Avtor številnih knjig na področju kulturne raznolikosti, Michael Soon Lee (b. d), meni, da 

raznolikost ni nič drugega kot razlika od »večine« in da je v vsaki kulturi večina in več manjšin. 

Poudarja, da kulturna raznolikost »bogati« državo. Le-ta postane bolj zanimiv prostor, v 

katerem lahko živimo. Pomislimo, kako dolgočasni bi bili obroki brez kitajske, indijske, 

francoske, mehiške, nemške ali italijanske hrane. Je mnenja, da ravno kulturna raznolikost 

naredi države močnejše, bolj zmožne tekmovanja v globalni ekonomiji. Ljudje iz različnih 

kultur prinašajo jezikovna znanja, predstavijo drugačen način razmišljanja in kreativne rešitve 

pri reševanju težkih problemov (Soon Lee, b. d.). 
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Pri ravnanju s kulturno raznolikostjo strpnost in širokosrčnost nista dovolj. Pomembno vlogo 

ima medkulturni dialog kot sredstvo za spodbujanje ozaveščanja in razumevanja raznolike 

družbe (Bergant idr., 2009). 

 

Bela knjiga o medkulturnem dialogu (Bergant idr., 2009) stremi k temu, da je medkulturni 

pristop pravi način za obravnavo kulturne raznolikosti. Medkulturni dialog nam zagotavlja, da 

sprejemamo različne identitete na podlagi svojih skupnih univerzalnih vrednot, hkrati pa je z 

njim mogoče preprečiti etnične, verske, jezikovne in kulturne delitve. Bela knjiga temelji na 

tem, da je naša skupna prihodnost odvisna od naše zmožnosti zaščititi in razviti človekove 

pravice, ki so zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, demokraciji in pravni 

državi ter spodbujati medsebojno razumevanje (Bergant idr., 2009). 

 

Bergant idr. (2009, 11) v Beli knjigi opišejo, da medkulturni dialog »pomeni odprto in 

spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki, skupinami različnega etničnega, kulturnega, 

verskega in jezikovnega ozadja ter dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in 

spoštovanja. Deluje na vseh ravneh, v družbah, med evropskimi družbami ter med Evropo in 

širšim svetom.« Medkulturni dialog pomeni sporazumevanje ljudi različnih kultur, med 

katerimi se gradijo odnosi. Posamezniki izmenjavajo nazore, navezujejo stike, ki temeljijo na 

pozitivnih in spoštljivih razmerjih.  

 

Medkulturni dialog je razmišljanje, refleksija o drugačnosti, ki jo je potrebno sprejeti, z 

namenom sodelovanja in ustvarjalnega dialoga. Je velik izziv sodobnega časa tako za 

posameznika kot tudi za družbo, hkrati pa omogoča rešitev za globalne izzive, s katerimi se 

soočamo (Vertot, 2009). 

 

Medkulturni dialog zahteva svobodo in sposobnost posameznika, da se izrazi. Prav tako mora 

biti pripravljen in zmožen poslušati mnenja drugih. Doprinos medkulturnega dialoga obstaja na 

področju politike, gospodarstva, kulture in kar je ključnega pomena, pripomore k povezovanju 

družb iz različnih kultur. Spodbuja strpnost ter spoštovanje do drugih, enakopravnost in 

človeško dostojanstvo (Bergant idr., 2009).  

 

Leto 2008 je bilo evropsko leto medkulturnega dialoga ali leto »pogovora« različnih kultur. 

Temeljilo je na boljšem razumevanju idealov drugih in sožitju posameznikov in narodov tudi 
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ob razlikah. To naj bi močneje povezalo prebivalce Evrope v današnjem zahtevnem svetu 

(Vertot, 2009). 

 

 

2.2 Otroci priseljenci 
 

Vižintin (2013) v svoji doktorski disertaciji opredeljuje otroke priseljence v pomenu »otroci 

priseljenci prve generacije« oz. novopriseljeni otroci. To so otroci, rojeni v drugih državah, ki 

so bili po priselitvi v Slovenijo vključeni v vzgojno-izbraževalni sistem. Avtorica izpostavi, da 

pojmov »otroci priseljenci« in »otroci priseljencev« ne smemo enačiti. V disertaciji pojasni 

razliko med pojmoma, in sicer otroci priseljenci/otroci tujci so t. i. novopriseljeni otroci oz. 

otroci priseljenci prve generacije. Ti otroci niso rojeni v Sloveniji, temveč so se v našo državo 

priselili, medtem ko so otroci priseljencev/otroci tujcev t. i. druga generacija priseljencev. 

Njihovi starši so se priselili v Slovenijo, sami pa so rojeni v Sloveniji. Priseljenci so njihovi 

starši, zato so otroci priseljencev.  

 

Slika 2: »Otroci priseljenci« in »otroci priseljencev« po Vižintin (2013) 

 

Magistrsko delo se dotika termina otroci priseljenci1, zato povzemamo še opredelitev terminov 

v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. SSKJ (b. d.) opiše besedo priseljenec kot »kdor se 

priseli«, tujec je pojasnjen kot »kdor je iz tuje dežele, tuje jezikovne skupnosti«, migrant je 

»kdor spreminja stalno ali začasno bivališče, zlasti iz gospodarskih vzrokov.«  

                                                           
1 V magistrskem delu bomo uporabljali izraz učenci priseljenci oz. priseljenci. S tem mislimo otroke, ki se v 

Sloveniji niso rodili, njihov materni jezik ni slovenščina in so vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. 

OTROCI 

 

                 PRISELJENCI                                                          PRISELJENCEV 

         - niso rojeni v Sloveniji                                           - rojeni v Sloveniji                                             

         - priselili so se v našo državo                                  - njihovi starši so se priselili k nam 

         - otroci tujci, otroci priseljenci                                - otroci tujcev, druga generacija 

           prve generacije                                                         priseljencev 

 

 



Šenica, S. (2018). Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

10 

 

2.3 Učitelji in kulturne razlike  
 

»Kulturne razlike se realizirajo v interakcijah« (Gstettner, 2003, 19). Pojavljajo se med 

pripadniki različnega družbenega položaja, različnih etničnih skupin, najdemo jih v tradicijah, 

v življenjskih stilih posameznikov, med verskimi skupnostmi … Da pa potekajo interakcije 

med ljudmi oz. interkulturna komunikacija, moramo razumeti različne življenjske svetove, 

pričakovanja ljudi in njihove interese.  

 

Peček in Lukšič-Hacin (2006, 61) navajata, da so »učitelji bistven dejavnik za zagotavljanje 

kakovosti dela v šoli, so ljudje, ki šolo vodijo, izvajajo in v določenem obsegu tudi oblikujejo 

njen program.« S svojimi dejavnostmi in stališči vplivajo na razvoj medkulturne vzgoje in 

izobraževanja. »Njihova naloga je mlade voditi in jih podpirati pri pridobivanju sredstev in 

oblikovanju stališč, potrebnih za življenje v vseh vidikih družbe« (prav tam, str. 61). Učitelji 

jim pomagajo razumeti in pridobiti vrednote, na katerih temelji demokratično življenje. 

Spodbujajo učence k odprtosti do drugih kultur.  

 

Bergant idr. (2009) izpostavijo, da je vloga učitelja temeljna pri spodbujanju medkulturnega 

dialoga. S svojo predanostjo in izvajanjem tega, kar poučuje, je zgled svojim učencem. 

Poučevanje učencev heterogene skupine ni enostavno. To zahteva sposobnega pedagoga, ki 

obvlada svojo stroko. Okolje, v katerem so prisotne kulturne razlike, zahteva kulturne 

kompetence učitelja. 

 

Ladson-Billings (2001, v Thomspon, 2010) opiše kulturno kompetentnega učitelja kot takega, 

ki ve dovolj o kulturnih posebnostih in individualnih življenjskih okoliščinah posameznika. S 

tem zavedanjem je zmožen dobro komunicirati z učencem. Razume tudi potrebo po poučevanju 

učencev, saj sam verjame, da so »vredni« izobrazbe. Poleg tega se zaveda, da učenci, ki imajo 

akademsko in kulturno zmožnost, potrebno za uspeh v šoli, ne da bi izgubili svojo identiteto, 

bi bili pripravljeni, da pomagajo drugim.  

 

Vižintin (2013) se osredotoči na učitelje, ki sami razvijajo svojo medkulturno zmožnost, saj s 

svojim ravnanjem predstavljajo vzor učencem. Trdi, da je večja verjetnost, da učitelji, ki 

razvijajo svojo medkulturno zmožnost in se izobražujejo na tem področju ter širijo svoje 

medkulturne kompetence, spodbujajo razvoj medkulturne zmožnosti tudi pri svojih učencih. Za 

učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo je značilno stalno usposabljanje, zavedanje o 
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vplivu svojih stališč in pričakovanj, sprejemanje soodgovornosti za uspešno vključevanje, 

soočanje s predsodki, stalno razvijanje svoje medkulturne zmožnosti in medkulturne zmožnosti 

svojih učencev, sodelovanje pri projektih in pri izmenjavi primerov dobrih praks.  

 

2.3.1 Znanje učitelja pri delu s priseljenimi otroki/medkulturne kompetence 

 

Bešter in Medvešek (2016) sta s pomočjo teoretičnega modela razvoja medkulturnih 

kompetenc, ki ga je oblikovala Deardorff (2006, v Bešter in Medvešek, 2016) raziskovali 

medkulturne kompetence slovenskih učiteljev pri delu z romskimi učenci. 

 

Model razvoja medkulturnih kompetenc je sestavljen iz štirih področij (Deardorff, 2006, v 

Bešter in Medvešek, 2016): 1. odnosa in stališč do drugih/drugačnih; 2. znanja, razumevanja in 

veščin; 3. medkulturne refleksije, ki predstavlja želen notranji rezultat in 4. konstruktivne 

interakcije, ki predstavlja želen zunanji rezultat. 

 

V nadaljevanju obravnave medkulturnih kompetenc učiteljev bomo izhajali iz tega modela. Ne 

bomo zajeli vseh točk modela, bomo pa dodali ugotovitve drugih avtorjev.  

 

Slika 3: Model razvoja medkulturnih kompetenc po Bešter in Medvešek (2016) 

 

 

 

… nadaljevanje na naslednji strani 

Odnos do drugih 

Spoštovanje drugih kultur 

Odprtost, pripravljenost na stike z drugimi kulturami 

Radovednost, spoznavanje drugih kultur 

Znanje 

Kulturno samozavedanje 

Poznavanje drugih kultur 

Sociolingvistično zavedanje 
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… nadaljevanje s prejšnje strani  

 

 

 

 

 

 

Učitelj spoštuje kulturo otrok 

Učitelj mora ustvariti vzdušje, v katerem učenci (avtorici navajata udeleženci izobraževanja) 

začutijo, da je njihova kultura oz. etnična identiteta spoštovana in da jo lahko ohranjajo. Razvoj 

mnogoterih identitet mora postati vrednota. Z učiteljevim zavedanjem, da so vse kulture 

enakovredne (in to zavest prenese na svoje učence), se ti zavedajo svoje drugačnosti kot 

»kvalitete«. Poleg tega ozavestijo možnost, da ne pripadajo zgolj eni kulturi, temveč lahko 

pripadajo več skupnostim hkrati (Vrečer in Kucler, 2010). Vižintin (2017) prav tako navaja 

spoštovanje mnenj drugih ljudi in odprtost za nove izkušnje, nove kulturne perspektive.  

 

Znanje učitelja 

Vižintin (2017) meni, da je zavedanje lastne kulturne identitete, svojih vrednot, odnosov, 

vzorcev obnašanja zelo pomembna značilnost medkulturne zmožnosti. Številni avtorji (Motik 

in Veljić, 2006; Björklund, 2013; Wayne, 2009; Ladson-Billings, 2001, v Wayne, 2009) 

navajajo, da je učiteljeva ključna naloga, da se pozanima o kulturi svojih učencev. Strinjajo se, 

Veščine  

Opazovanje, poslušanje, evalvacija 

Analiziranje, interpretiranje, povezovanje kulturnih elementov 

Sposobnost zaznavanja, preprečevanja in reševanja konfliktov 

Medkulturna refleksija 

Prilagodljivost na nove medkulturne situacije 

Etnorelativen svet 

Sposobnost empatije 

Konstruktivna interakcija 

Primerno vedenje in komunikacija 

Učinkovito vedenje in komunikacija 
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da je znanje učitelja o kulturah, tradicijah, običajih, verskih praznikih, dojemljivosti šole in 

izobraževanja zelo pomemben del učnega procesa. Pri poučevanju učencev so učiteljeve 

informacije o jeziku, zgodovini in okolju svojih učencev koristen vir. Učitelji morajo pridobiti 

informacije iz države porekla (od staršev, sorodnikov, televizijskih programov, držav porekla 

itd.). To znanje pomaga pri pedagoških odločitvah učitelja, omogoči mu širši vpogled pri 

opazovanju učenca, podpori tako učenca kot njegovih staršev in doma. Björklund (2013) 

poudari pomembnost poznavanja motivov navad, saj je to še posebej pomembno pri 

komuniciranju s starši priseljenih otrok. Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so opozorili, da 

se mora učitelj izogniti nepotrebnim kulturnim in jezikovnim nesporazumom znotraj šolskega 

konteksta, ravno to pa mu omogoči znanje s tega področja. Učitelji bi morali biti usposobljeni 

prepoznati razlike med učenci in njihove potrebe (kognitivne, jezikovne, kulturne, čustvene, 

razvojne). Ohraniti morajo pričakovanja do uspeha posameznika, hkrati pa morajo upoštevati 

potrebe razreda kot skupine (Medvešek in Bešter, 2010). 

 

»Učitelj je most med učenci, med kulturo manjšine in kulturo večine« (Resman, 2003, 71). 

Kako bodo učenci razvili svoje potenciale, je odvisno od njegove usposobljenosti, njegovega 

znanja in kompetenc. Poznavanje posebnosti kultur priseljenih otrok bo učitelju v veliko 

pomoč. Namreč razumel bo odzivanja in vedenje učencev v razredu. Avtor doda, da učiteljevo 

neznanje lahko vodi k neustrezni presoji učenčevega vedenja, v njem pa se utrjujejo stereotipi 

(Resman, 2003). 

 

Učitelj spodbuja razvoj maternega jezika priseljencev 

Medvešek in Bešter (2010) menita, da poučevanje jezikov priseljencev v šolskem sistemu 

prispeva k ustvarjanju družbene povezanosti. Kljub temu se premalo govori o prednostih, ki jih 

prinaša znanje maternega jezika priseljencev. 

 

Da se slovenski učitelji ne zavedajo vpliva maternega jezika na otrokov osebnostni razvoj, so 

potrdile avtorice Lesar, Čančar in Jug Došler (2012), in sicer z raziskavo, ki so jo izvedle na 

vzorcu slovenskih in švedskih učiteljev v letih 2010 in 2011. Samo 22 % učiteljev se je strinjalo 

s trditvijo, da bi moral biti otrokov materni jezik njegov učni jezik, jezik okolja pa drugi/tuj 

jezik. S tem so avtorice raziskave izpostavile neizobraženost učiteljev na tem področju. 
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Učitelji naj bi po mnenju Motik in Veljić (2006) spodbujali tuje govoreče otroke k ohranjanju 

in razvijanju svojega jezika in kulture. Starše otrok priseljencev naj spodbujajo, da s svojimi 

otroki govorijo v svojem (maternem) jeziku, jim berejo knjige, jih naučijo pesmi, jim naročajo 

otroške knjige in časopise v maternem jeziku. Naloga učiteljev je, da starše motivirajo za 

ohranjanje maternega jezika in kulture (Motik in Veljić, 2006). Lesar (2009) pravi, da bi moral 

v šoli obstajati »posluh za kulture staršev svojih učencev, za njihov jezik in vrednote«. 

 

Medkulturna refleksija 

Učitelj se mora znati prilagoditi novim načinom vedenja. Upoštevati mora izkušnje ljudi iz 

drugih kultur. Toleranten mora biti do nejasnih, nepredvidljivih situacij (Vižintin, 2017). Vrečer 

in Kucler (2010) v Kodeksu medkulturnega dialoga za izobraževanje odraslih izpostavita, da 

mora učitelj na kulturne razlike gledati pozitivno. Poskrbeti mora, da se pripadniki vseh kultur 

počutijo dobro in da se v učnem okolju svobodno izražajo. S tem se strinjam in menim, da 

preostali učenci v razredu začutijo odnos, ki ga učitelj vzpostavi s priseljenimi otroki. Učiteljev 

prijazen pristop in zanimanje za njihovo kulturo zaznajo tudi drugi otroci. Vižintin (2017), 

Vrečer in Kucler (2010) poudarjajo pomen empatije. Menijo, da mora imeti učitelj empatičen 

odnos do priseljencev, saj se drugače ne more vživeti v pripadnika druge kulture.  

Bešter in Medvešek (2016) pri raziskavi učiteljic, ki delajo z romskimi otroki, izpostavljata 

premajhno zavedanje lastnega dela. Iz ugotovitev avtoric navajamo, kako pomembno je kritično 

presojanje učitelja o lastnem ravnanju, odzivanju na situacije v razredu. Učitelj mora razmišljati 

o pristopih v razredu oz. iskati nove. Bešter in Medvešek (2016) izpostavljata, da »refleksija, 

ki ne vključuje presoje oziroma kritike delovanja in profesionalnih vrednot, nima posebne 

vrednosti, saj teži k ohranjanju vzorcev ravnanja.« Za refleksijo pa so potrebne veščine učitelja 

(opazovanje, poslušanje, evalvacija). (Samo)refleksija učitelja zagotovo poveča njegove 

medkulturne kompetence, ki so neizogibne na področju medkulturnega izobraževanja. 

 

Vse opisane karakteristike opisujejo medkulturno kompetentnega učitelja. Sposoben je 

učinkovitega in primernega obnašanja ter sporazumevanja v medkulturnem okolju. Spoštuje 

druge kulture in vrednote, tradicije, običaje. Je radoveden, opazuje otroke in jim prisluhne, s 

tem pokaže zanimanje. Učitelj potrebuje razvite medkulturne kompetence, na področju 

multikulturnosti se nenehno izpopolnjuje (Medvešek in Bešter, 2010). Je fleksibilen, zna se 

hitro prilagoditi izrednim situacijam, nauči se upravljati s kulturnimi razlikami: med hitrimi in 
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počasnimi učenci, med učenci z različnimi jezikovnimi sposobnostmi, z različnim predhodnim 

znanjem, z različnimi kulturnimi navadami in običaji (Vrečer in Kucler, 2010).  

 

Ladson-Billings (2001, v Wayne, 2009) je raziskovala pripravljenost učiteljev za delo z otroki 

iz različnih kulturnih okolij. V svoji kvalitativni raziskavi v sodelovanju z osmimi neizkušenimi 

učitelji izpostavlja naslednje teme: pedagogiko kulture, kulturo, kulturne kompetence in 

družbeno-politično zavest. Bodoči učitelji, ki nameravajo poučevati v kulturno-raznolikem 

okolju,  potrebujejo priložnost, da se naučijo dela s priseljenimi otroki. Uvajati pa se morajo z 

izkušenimi, sposobnimi učitelji. Tudi drugi avtorji (Delpit, 1995, Gay, 2000) so ugotovili, da 

učiteljice pridejo na svoje delovno mesto nepripravljene, z malo znanja za delo z otroki, ki se 

razlikujejo glede na raso, kulturo in ekonomski status (Wayne, 2009).  

 

 

2.4 Vključevanje priseljenih učencev v šolo 
 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) predstavljajo učiteljem okvir 

pri obravnavani temi. V dokumentu je izpostavljeno, da sta vzgoja in izobraževanje dejavnika, 

ki »najučinkoviteje prispevata k zagotavljanju enakih možnosti za uspešen osebni razvoj, 

vključevanje v delo in družbeno življenje vsem, ne glede na njihov izvor, spol, prepričanja ali 

druge značilnosti« (Smernice, 2012). Žal v smernicah ni konkretnih predlogov za učitelje o 

vključevanju priseljencev v razred. Že prvo načelo Smernic (2012) izpostavlja pomen 

avtonomije in strokovne odgovornosti učiteljev, ki temelji na pojmovanju drugačnosti kot 

vrednote ter znanju in veščinah medkulturnega učenja in poučevanja. Učiteljem prepušča 

ravnanje v dani situaciji, ko se soočijo s priseljenimi učenci v razredu. 

 

Vižintin (2013) je v svojem delu ugotavljala, kako uspešno vključiti otroke priseljence, in sicer 

z modelom medkulturne vzgoje in izobraževanja. Model je sestavljen iz 7 postavk (Vižintin, 

2013):  

 medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo; 

 sistemska podpora za uspešno vključevanje otrok priseljencev; 

 učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo; 

 razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih; 

 razvoj medkulturnega dialoga na šoli; 
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 sodelovanje s (starši) priseljenci; 

 sodelovanje z lokalno skupnostjo.  

 

Peta točka tega modela je razvoj medkulturnega dialoga v slovenskem vzgojno-izobraževalnem 

sistemu. Kdaj lahko govorimo o razvoju medkulturnega dialoga na šoli? Takrat, kadar poteka 

skladno z večkulturnostjo na šoli, v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci ter pripadniki 

drugih ustavno priznanih manjšin. Medkulturni razvoj se razvija (Vižintin, 2013): 

 skladno z večkulturnostjo na šoli;  

 v sodelovanju z otroki in s starši priseljenci; 

 z izvajanjem pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev (fakultativno in kot 

izbirni predmeti v 3. triletju); 

 s spodbujanjem učenja maternih jezikov otrok priseljencev pri vseh učencih; 

 z organizacijo medkulturnih učnih ur in medkulturnih šolskih prireditev (umetnost, 

znanost, gospodarstvo, kultura itd.); 

 z nabavo gradiva v maternih jezikih otrok priseljencev v šolski knjižnici; 

 tako, da je večjezičnost na šoli javno vidna (v šolskem glasilu, pri objavah na spletni 

strani, na razstavah). 

Na uspešno vključitev priseljencev vplivajo izobraževalne institucije, usposobljeni učitelji, 

strokovni delavci, šolska klima, vrstniki (odnosi med njimi) in tudi posameznikove značilnosti. 

Pomembno vlogo ima širše družbeno okolje, v katerega so se priselili. Prav tako ne smemo 

pozabiti na sodelovanje staršev in sorodnikov s šolo. Integracija priseljencev je odvisna tudi od 

njihove zmožnosti prilagoditve novemu okolju, ekonomskega položaja družine in tudi države, 

od koder prihajajo (Medvešek in Bešter, 2010). Vižintin (2017) doda, da smo vsi soodgovorni 

za vključevanje priseljencev, saj s svojimi dejanji, z znanjem in odnosom soustvarjamo 

vključevalno (ali izključevalno) družbo. 

 

Razprave o vključevanju priseljenih učencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem so 

postale ena osrednjih tem v pedagoški  stroki. Vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji je 

neučinkovit. Z ene generacije na drugo prenaša zgolj našo kulturo, ne da bi pri tem upošteval 

druge kulturne in etnične skupnosti. Raznoliki strukturi družbe bi se moral prilagajati z učnimi 

vsebinami in metodiko dela (Medvešek in Bešter, 2010). 
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Torres (1998) pravi, da multikulturnost zahteva spremembo učnih načrtov na področju vzgoje 

in izobraževanja. Prisotnost multikulturnih ciljev v izobraževanju je velik izziv. Poudari, da 

izobražujemo ljudi v multikulturni družbi in to zahteva multikulturno izobraževanje. Šola mora 

posameznikom razviti vrednote, kot so spoštovanje pripadnikov drugih etničnih skupnosti, 

demokratično razmišljanje in nediskriminacija. Nenazadnje je šola javni prostor, kjer se 

srečujejo učenci različnih etničnih, verskih in kulturnih pripadnosti. Dekleva in Razpotnik 

(2002) pravita, da morajo šole, ki razvijajo multikulturalizem, sprejemati etnične skupine in 

njihove posebnosti (prehrana, vera, jezik, stil oblačenja, vrednote, prepričanja). Tako naj bi bila 

manjšinska kultura vključena v vzgojno-izobraževalni sistem. 

Da izobražujemo ljudi v multikulturni družbi, je potrebno multikulturno izobraževanje (Torres, 

1998). Multikulturna pedagogika temelji na večdimenzionalnem pogledu znanja, in sicer avtor 

našteje 3 področja: pedagoško znanje, znanje predmeta in multikulturno znanje. Učitelj mora 

pri svojem delu pedagoško posredovati tudi na področju spreminjanja odnosa učencev do rase. 

 

Lesar (2009) izpostavlja, da bi bile potrebne didaktično-metodične in vsebinske prilagoditve, 

saj bi pripomogle k boljšemu uspehu vseh učencev. Tudi Piršl in Marušić-Štimac (2006) 

pravita, da prisotnost kulturno različnih otrok ustvarja težave v komunikaciji in didaktiki, zaradi 

jezikovnih in kulturnih razlik se povečajo učne težave. Poudarita, da bi morali biti učni 

programi in ustaljene didaktične metode, ki takšnim situacijam niso več kos, prilagojeni. Lesar 

(2009) pravi, da bi moral v šoli obstajati »posluh za kulture staršev svojih učencev, za njihov 

jezik in vrednote«. Eden izmed njenih predlogov za uspešno vključitev otrok priseljencev je ta, 

da naj bi šole prilagajale pouk kulturnim posebnostim, sami pa imamo izkušnjo, da učitelji 

sploh ne poznajo kulturnih posebnosti priseljenih otrok. 

 

Veliko avtorjev raziskuje pristope, ki vodijo h kakovostnem delu v večkulturnem razredu. 

Čebron (2009) v svojem članku obravnava medkulturni sporazumevalni pristop. Zanj je 

značilno, da izhaja iz načel sožitja med ljudmi, ki prepoznajo vrednost drugosti in dostojanstvo 

pripadnikom vsake kulturne skupine, kljub različnosti. Hkrati so odprti do drugačnih in so 

pripravljeni odkrivati in sprejemati pozitivne vplive. Medkulturni sporazumevalni pristop 

spodbuja učenje tujih jezikov, tako tistih bolj razširjenih, kot tudi jezikov maloštevilnih 

jezikovnih skupin. Pristop tvori povezavo med tujo in lastno kulturo, in sicer prek učenja tujega 

jezika in spoznavanja celostnega kulturnega okolja. Z učenjem tujega jezika se naučimo 

opazovanja, razmišljanja in ubesedovanja sebe. Pri pouku tujega jezika je pomembno zlasti to, 



Šenica, S. (2018). Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

18 

 

da ne razvijamo zgolj jezikovnih spretnosti temveč tudi sociolingvistične in sporazumevalne 

zmožnosti (Čebron, 2009). 

 

V Beli knjigi (2009) avtorji izpostavljajo, da je medkulturni pristop pravi način za obravnavo 

kulturne raznolikosti. Ladson-Billings in Gay (v Wayne, 2009) predlagata t. i. »culturally 

responsive teaching approach«. Poimenovali ga bomo kulturno-odziven pristop poučevanja. 

Pristop ne izhaja iz tradicionalnih pedagoških praks, vendar temelji na spoštovanju kultur in 

izkušnjah otrok, ki jih prinašajo s seboj. Te izkušnje bi morali učitelji uporabiti kot sredstvo pri 

poučevanju in učenju. Pri poučevanju bi se morali učitelji osredotočiti na učence (izhajati iz 

njih) in ne nase. Omenjena avtorja poudarita, da so v ospredju učenci. 

 

Skubic Ermenc (2003) utemeljuje potrebo interkulturne pedagogike (tudi antirasistična 

pedagogika) kot pedagoške discipline v slovenskem šolstvu. Pojavila se je kot odziv na 

družbeno in šolsko realnost, saj države postajajo večkulturne, sprejeta načela določajo 

pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti določene pravice in šolski uspeh priseljenih otrok 

je slabši. Z interkulturno pedagogiko želijo uresničiti enake možnosti v izobraževanju za 

pripadnike drugih/manjšinskih kultur in celotno šolsko populacijo želijo usposobiti za življenje 

v sodobni multikulturni družbi. Področja, na katera se interkulturna pedagogika usmerja, so 

(Skubic Ermenc, 2003): 

 materni jezik. Vse manjšine imajo pravico do ohranjanja svojega jezika. V šolski sistem 

naj bi bil vključen pouk maternih jezikov manjšin. Tako kot drugi avtorji (Lesar, 2009; 

Dekleva in Razpotnik 2002; Vižintin, 2013) se tudi Skubic Ermenc (2003) naveže, da 

morajo pripadniki manjšin ohranjati svojo kulturo in s tem lastno identiteto, kar jim 

omogočimo z učenjem maternega jezika in s spoznavanjem lastne kulture. 

 izobraževanje učiteljev za interkulturno vzgojo in izobraževanje; 

 učni načrti, programi, učbeniki; 

 »interkulturalizem« kot pedagoško načelo (»učenec ima pravico, da ohranja in tudi 

navzven pokaže svojo nacionalno in jezikovno pripadnost in nihče mu nima pravice 

reči, da naj se že dokončno prilagodi«);  

 razširitev ideje interkulturalizma na celotno populacijo, pri tem pa ne pozabimo tudi na 

manjšinske. 
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Tudi Vrečer in Kucler (2010) navajata, da »potrebujemo učne načrte, ki so senzibilni za 

problematiko različnih kultur«.  

 

 

2.5 Priseljeni otroci v Sloveniji v obdobju 2006–2015 
 

S statističnega urada Slovenije in s spletne strani evropskega statističnega urada Eurostat smo 

pridobili podatke o številu priseljenih otrok v Slovenijo. Osredotočili smo se na otroke, mlajše 

od 15 let, saj nas je zanimalo število priseljenih otrok, katerih starost ustreza šolanju v osnovni 

šoli. S to starostno kategorijo otrok sodelujejo tudi učitelji razrednega pouka (ki so bili naš 

vzorec v empiričnem delu).  

 

Dobljeni podatki prikazujejo število priseljenih otrok v Slovenijo od leta 2006 do leta 2015 

glede na državo prejšnjega prebivališča in glede na starostno kategorijo. Podatki na spletu so 

že imeli podane starostne kategorije, in sicer naslednje: 0–4 leta, 5–9 let in 10–14 let. Zbrane 

podatke smo uredili tako, da smo izdelali preglednice, ki prikazujejo število priseljenih otrok 

glede na državo prejšnjega prebivališča za vsako leto posebej. Sešteli smo število vseh 

priseljenih otrok po starostnih kategorijah za vsako leto posebej. Seštete podatke smo vnesli v 

preglednico, da smo dobili število vseh priseljenih otrok v obdobju desetih let (Priloga 1). Nato 

smo za posamezno leto izpisali države, iz katerih se je v Slovenijo priselilo najmanj 10 otrok 

(Priloga 2). Preostali del priseljenih otrok smo razdelili po celinah, in sicer evropske države, 

azijske države, afriške države, ameriške države ter Avstralija in Oceanija. Do leta 2010 niso 

bile znane vse države, iz katerih so prišli otroci, zato smo v preglednice vstavili kategorijo 

»neznana država prejšnjega prebivališča« in izračunali število teh otrok.  

 

2.5.1 Število priseljenih otrok v Slovenijo  

 

Preglednica  1: Število priseljenih otrok v Slovenijo (nad 100) od leta 2006 do leta 2015 glede 

na državo prejšnjega prebivališča 

Država Število priseljenih otrok 2006–2015 

Bosna in Hercegovina 5.251 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Kosovo  2.701 

Republika Makedonija 1.819 

Srbija 1.618 

Hrvaška 848 

Nemčija 700 

Italija 700 

Rusija 539 

Avstrija 520 

Ukrajina 346 

ZDA 329 

Velika Britanija 212 

Belgija 193 

Švica 187 

Bolgarija 182 

Francija 156 

Kitajska in Hong Kong 144 

Neznana država prejšnjega prebivališča 2.945 

SKUPAJ 21.033 

 

V desetih letih (2006–2015) se je v Slovenijo priselilo 21.033 otrok, mlajših od 15 let. Od tega 

je 9.623 otrok mlajših od 5 let in predstavljajo največji delež priseljenih glede na starostno 

kategorijo. V starostni kategoriji od 5 do 9 let se je v zadnjih desetih letih v Slovenijo priselilo 

6.033 otrok, priseljenih otrok, ki so stari 10–14 let, pa je 5.377.  

V zadnjih desetih letih se je v Slovenijo priselilo največ otrok z območja nekdanje Jugoslavije. 

Države, iz katerih je prišlo od leta 2006 do leta 2015 največ otrok, so: 

- Bosna in Hercegovina (5.251) 

- Kosovo (2.701) 

- Republika Makedonija (1.819) 

- Srbija (1.618). 

Poimenovali jih bomo vodilne države v Slovenijo priseljenih otrok, saj se je v zadnjih desetih 

letih iz teh držav priselilo več kot 1.000 otrok. Bosna in Hercegovina ter Kosovo sta državi, iz 
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katerih prihaja največ otrok v Slovenijo iz vseh starostnih kategorij. Po številu vseh priseljenih 

otrok sledita Republika Makedonija in Srbija. Veliko število otrok se priseli tudi iz sosednje 

države Hrvaške, ki je na 5. mestu po številu priseljenih otrok v zadnjih desetih letih. Sledijo 

države (iz katerih se je priselilo več kot 100 otrok): Nemčija (700), Italija (700), Rusija (539), 

Avstrija (520), Ukrajina (346), ZDA (329), Velika Britanija (212), Belgija (193), Švica (187), 

Bolgarija (182), Francija (156) in Kitajska, ki vključuje Hong Kong (144). Najmanj 50 

priseljenih otrok je v letih 2006–2015 prišlo iz Romunije, Kanade, Luksemburga, Nizozemske, 

Španije, Madžarske, Češke republike, Poljske, Moldavije, Avstralije, Črne gore in Slovaške. 

 

Katere so države, iz katerih se je priselilo manj kot 100 otrok v tem obdobju, je razvidno v 

prilogi 1. Teh držav je 96. Od tega se je iz 43 držav priselilo vsaj 10 otrok, iz 53 držav pa se je 

priselilo manj kot 10 otrok. 

 

2.5.2 Priseljeni otroci glede na starostno kategorijo  

 

Zanimalo nas je, kako je s priseljevanjem otrok glede na starostne skupine otrok. Ali iz 

posamezne države prihaja v Slovenijo približno enako število otrok iz vseh treh starostnih 

skupin? Koliko otrok pride v našo državo iz posamezne države, starih 0–4 leta, 5–9 let in 10–

14 let? (Priloga 3)  

Če odmislimo pet vodilnih držav, je v zadnjih desetih letih prišlo v Slovenijo 485 otrok, mlajših 

od 5 let, iz Nemčije. Največ otrok vmesne starostne kategorije je prišlo iz Italije (176 otrok), iz 

Rusije in Ukrajine pa je prišlo največ otrok, starih 10–14 let (120 otrok). Zanimiv podatek je, 

da se je v zadnjih desetih letih najmanj 100 otrok iz vsake starostne skupine (0–4 leta, 5–9 let, 

10–14 let) priselilo zgolj iz Italije, Rusije in Ukrajine (poleg vodilnih držav: Bosna in 

Hercegovina, Kosovo, Republika Makedonija, Srbija, Hrvaška). Iz Avstrije, ZDA, Švice, 

Velike Britanije in Belgije je prišlo najmanj 100 otrok zgolj v kategoriji 0–4 leta. Posameznih 

držav, ki bi imele najmanj 100 otrok v starostni kategoriji 5–9 let ter 10–14 let, ni. Ugotovili 

smo, da se iz vsake države priseli največ otrok, starih od 0 do 4 leta. Po številu priseljenih otrok 

v Slovenijo prevladujejo tiste države, iz katerih se priseli največ otrok najmlajše starostne 

skupine (0–4 leta). 

Zemljevid sveta  (Slika 4) predstavlja države, iz katerih so se priselili otroci v Slovenijo od leta 

2006 do leta 2015. Legenda prikazuje število priseljenih otrok, mlajših od 15 let (0, 1–100, 

101–1000, 1001–5000, 5001 in več). Iz 98 držav se ni priselil noben otrok v Slovenijo, 
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kategorija 1–100 zajema 96 držav, 101–1000 zajema 13 držav (Kitajska in Hong Kong, 

Francija, Bolgarija, Švica, Belgija, Velika Britanija, ZDA, Ukrajina, Avstrija, Rusija, Italija, 

Nemčija, Hrvaška), 3 države (Srbija, Republika Makedonija, Kosovo) spadajo v kategorijo 

1.001–5.000 priseljenih otrok, več kot 5.000 priseljenih pa prihaja zgolj iz 1 države, in sicer iz 

Bosne in Hercegovine.  
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Slika 4: Države, iz katerih prihajajo priseljeni otroci v Slovenijo (2006–2015) 

 

 

Avtorica: Sara Šenica, 2017 
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Omenili smo že visok delež otrok, za katere ni znana država prejšnjega prebivališča. Pri 

zbiranju podatkov smo ugotovili, da vse do leta 2010 ni podano za vse otroke, iz katerih držav 

so se priselili. Od leta 2006 do leta 2010 se je v Slovenijo priselilo 10.632 otrok. Od tega je kar 

27,7 % otrok, za katere ni znana država prejšnjega prebivališča (2.945). Po letu 2010 so države, 

iz katerih so se priselili otroci, znane. 

 

2.5.3 Priseljevanje otrok po letih 

 

Število priseljenih otrok po letu 2006 narašča. Leto 2008 je bilo leto največjega priseljevanja 

otrok v zadnjih desetih letih (2.758 priseljenih otrok). Delež priseljenih otrok nato upada do leta 

2011. Po letu 2013 število priseljenih otrok zopet narašča. Leta 2015 je kar 828 otrok 

priseljencev več, kakor jih je bilo leta 2006. 

 

 

Graf 1: Število priseljenih otrok od leta 2006 do leta 2015 

 

 

Iz podatkov (Priloga 2) ugotovimo, da se je v vsakem letu (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015) priselilo največ otrok najmlajše starostne skupine. Sledijo otroci 
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vmesne starostne skupine, najmanj od treh obravnavanih skupin otrok pa je v Slovenijo 

priseljenih otrok, starih 10–15 let.2 

Glede na države, iz katerih se je priselilo največ otrok v Slovenijo, opazimo, da se je leta 2006 

največ otrok priselilo iz Avstrije, Nemčije in Hrvaške. Leto kasneje se je največ otrok priselilo 

iz Nemčije, Srbije in Avstrije. Z letom 2008 postane vodilna država po številu priseljenih otrok 

v našo državo Bosna in Hercegovina. 

 

Leta 2006 se je v Slovenijo priselilo 1.581 otrok, od tega za kar 1.013 otrok ni znana država 

prejšnjega prebivališča. V letu 2007 število otrok, za katere ni znano, od kod so prišli, naraste 

(1.617). Sledi leto 2008, ko se je začel večji val priseljevanja. Za 186 otrok tega leta ni znano, 

iz katere države so prišli. V letu 2009 za 64 otrok ni podane države prejšnjega prebivališča, za 

leto 2010 pa država prejšnjega prebivališča ni znana za 65 otrok.  

 

Ostale države, iz katerih so prišli otroci, smo razdelili v skupine, in sicer glede na celino. Leta 

2015 se je največ otrok priselilo iz skupine evropskih držav (85), iz azijskih držav se je največ 

otrok priselilo leta 2012 (40), iz afriških držav leta 2013 (25), iz ameriških držav leta 2011 (34 

otrok), iz Avstralije in Oceanije pa leta 2014 (11 otrok). 

 

Graf (Priloga 4) prikazuje število priseljenih otrok (najmanj 30) v obdobju 2006–2015 iz 

posameznih držav. V vsakem letu je prišlo najmanj 30 otrok v Slovenijo zgolj iz Srbije in 

Nemčije. 

 

2.5.4 Države, iz katerih so se priselili otroci v Slovenijo  

 

Kot smo že omenili, do leta 2010 ni imenovanih vseh držav, iz katerih so se priselili otroci. Leta 

2011 se je priselilo 1.899 otrok iz 68 držav. Leta 2012 je prišlo 2.119 otrok iz 70 držav, leta 

2013 je iz 67 držav prišlo 1.948 otrok, leta 2014 se je priselilo 2.026 otrok iz 70 držav, leta 

2015 pa je iz 78 držav prišlo 2.409 otrok, mlajših od 15 let. Lahko rečemo, da 78 držav ni malo, 

glede na to, da je na svetu 194 uradno neodvisnih  držav (Seznam suverenih držav, 2017).  

 

                                                           
2 Izjema je leto 2007, saj je 523 otrok starih 5–9 let in 524 otrok starih 10–15 let.  
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Preglednica 2: Število držav, iz katerih so se otroci priselili v Slovenijo od leta 2006 do leta 

2015 

Leto Število držav, 

iz katerih so se 

priselili otroci 

v Slovenijo 

% neznanih držav 

(od skupno 245) 

2006 38 84,5 

2007 34 86,1 

2008 63 74,3 

2009 70 71,4 

2010 60 75,5 

2011 68 0 

2012 70 0 

2013 67 0 

2014 70 0 

2015 78 0 

 

2.5.5 Slovenska mesta z največ priseljenci 

 

Raziskali smo, katera slovenska mesta imajo največje število priseljencev (odrasli in otroci). S 

statističnega urada Republike Slovenije smo prejeli podatke od leta 2008 do leta 2015 in se 

nanašajo na vse priseljene otroke iz tujine, stare 0–14 let.3  

 

Število vseh priseljencev, tako odraslih kot tudi otrok3, od leta 2006 do leta 2015 v 

Slovenijo 

Našli smo podatke o številu vseh priseljenih (odraslih in otrok) iz tujine po občinah slovenskega 

ozemlja v obdobju desetih let. Od leta 2006 do leta 2015 se je v Slovenijo priselilo 197.856 

ljudi. Od tega se je v glavno mesto Slovenije priselilo 44.800 ljudi. Ljubljani sledita Maribor 

(15.227) in Koper (8.693). Več kot 5.000 priseljenih je tudi v Celju, Kranju in Velenju. Največ 

priseljencev se je priselilo ravno v največja slovenska mesta. V preglednici 3 smo slovenske 

                                                           
3 Odgovor, ki smo ga prejeli iz SURS-a. Pred letom 2008 za priseljene otroke SURS ni zbiral podatkov o občini 

priselitve, zato so podatki nepopolni in se ne bi ujemali s tistimi za celotno Slovenijo. 
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občine razvrstili od občine z največjim številom priseljencev do občine z najmanjšim številom 

priseljencev. 

 

Preglednica 3: Slovenske občine, kamor so se iz tujine priselili vsi priseljenci – odrasli in otroci 

v letih 2006–2015 

Število priseljenih 

(odraslih in otrok) 

iz tujine 2006–

2015 

Slovenske občine, kamor so se priselili vsi priseljenci (odrasli in 

otroci) 

5001 in več 

(6 občin) 

Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, Kranj, Velenje 

1001–5000 

(31 občin) 

Nova Gorica, Novo mesto, Izola, Krško, Domžale, Piran, Sežana, Kamnik, 

Žalec, Jesenice, Ptuj, Postojna, Brežice, Trebnje, Grosuplje, Ajdovščina, 

Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Sevnica, Rogaška Slatina, Vrhnika, 

Medvode, Kočevje, Škofja Loka, Šoštanj, Hoče – Slivnica, Cerknica, Idrija, 

Črnomelj, Ilirska Bistrica, Logatec 

101–1000 

(118 občin) 

Radovljica, Trbovlje, Slovenj Gradec, Tolmin, Lendava, Šempeter – Vrtojba, 

Brezovica, Šenčur, Tržič, Ivančna Gorica, Loška dolina, Litija, Ravne na 

Koroškem, Zavrč, Murska Sobota, Bled, Šentjur, Hrpelje – Kozina, Škofljica, 

Metlika, Hrastnik, Zreče, Zagorje ob Savi, Štore, Divača, Ribnica, Laško, 

Dravograd, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Ig, Prevalje, Ormož, Pivka, 

Renče – Vogrsko, Rogatec, Pesnica, Miren – Kostanjevica, Ruše, Komenda, 

Miklavž na Dravskem polju, Prebold, Vojnik, Bovec, Vipava, Kanal, 

Kidričevo, Braslovče, Šmarje pri Jelšah, Lukovica, Radlje ob Dravi, 

Ljutomer, Kranjska Gora, Trzin, Šentilj, Polzela, Mozirje, Lenart, Dobrova - 

Polhov Gradec, Videm, Gornja Radgona, Bohinj, Naklo, Komen, Dol pri 

Ljubljani, Moravske Toplice, Borovnica, Hajdina, Šentjernej, Rače – Fram, 

Kobarid, Vodice, Kungota, Duplek, Cirkulane, Cerkno, Nazarje, Gorišnica, 

Straža, Mežica, Majšperk, Preddvor, Brda, Šmarješke Toplice, Log – 

Dragomer, Semič, Dobrepolje, Gorenja vas – Poljane, Podčetrtek, Velike 

Lašče, Železniki, Vitanje, Poljčane, Radenci, Selnica ob Dravi, Šmartno ob 

Paki, Vransko, Mokronog – Trebelno, Rečica ob Savinji, Dolenjske Toplice, 

Žirovnica, Bloke, Starše, Škocjan, Beltinci, Puconci, Radeče, Sveti Jurij ob 

Ščavnici, Črenšovci, Gorje, Šmartno pri Litiji, Središče ob Dravi, Vuzenica, 

Križevci, Markovci, Cerkvenjak, Ljubno, Žiri 

do 100 

(57 občin) 

Apače, Benedikt, Loški Potok, Moravče, Črna na Koroškem, Dobrovnik, 

Destrnik, Mislinja, Dobrna, Kostel, Kozje, Oplotnica, Žužemberk, Tabor, 

Horjul, Sodražica, Sveta Trojica v Slov. goricah, Rogašovci, Šentrupert, 

Dornava, Razkrižje, Kostanjevica na Krki, Podlehnik, Tišina, Osilnica, 

Juršinci, Gornji Petrovci, Turnišče, Mirna, Bistrica ob Sotli, Gornji Grad, 

Muta, Ankaran4, Lovrenc na Pohorju, Makole, Podvelka, Kuzma, Sveta Ana, 

Odranci, Šalovci, Cankova, Sveti Jurij v Slov. goricah, Luče, Trnovska vas, 

Veržej, Grad, Mirna Peč, Ribnica na Pohorju, Velika Polana, Žetale, Sveti 

Andraž v Slov. goricah, Jezersko, Sveti Tomaž, Dobje, Kobilje, Solčava, 

Hodoš 

 

                                                           
4 Od leta 2006 do leta 2014 ni podatkov o številu priseljenih. 
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Število priseljenih otrok (mlajših od 15 let) v slovenska mesta od leta 2008 do leta 2015 

V 8 letih se je v Slovenijo priselilo 148.647 priseljencev, od tega je bilo 11,8 % otrok, mlajših 

od 15 let (17.605 otrok). Največ priseljenih otrok je v največjih slovenskih mestih. 3.939 otrok 

se je priselilo v Ljubljano, 1.115 otrok v Maribor, 886 otrok v Koper. Več kot 400 se jih je 

priselilo v Kranj, Celje, Velenje, Novo mesto in v Novo Gorico. 

 

 

2.6 Značilnosti držav, iz katerih se v Slovenijo priseli največ otrok 

 

V preglednicah so napisane glavne značilnosti držav, iz katerih prihaja v slovenske osnovne 

šole največ priseljenih učencev. V preglednice smo vpisali naslednje značilnosti držav: uradno 

ime, ustanovitev, glavno mesto, št. prebivalcev, površino, uradni jezik, verstva ter narode, 

ljudstva in rase (povzeto po: Encyclopedia Britannica Online Library Edition, 2017). 

Enciklopedija navaja podatke za verstva in narode iz različnih let (poleg podatkov smo napisali 

leto). Podatke o številu prebivalstva za vse naštete države smo našli na strani Eurostat. 

 

Preglednica 4: Bosna in Hercegovina – izbrani statistični podatki 

Uradno ime Republika Bosna in Hercegovina 

Ustanovitev  1992 

Glavno mesto Sarajevo 

Prebivalci5 3.839.265 (l. 2012) 

Površina 51.209 km2 

Uradni jezik bosanščina, srbščina in hrvaščina 

Verstva  muslimani 45 %, srbski pravoslavci 36 %, rimokatoliki 15 %, 

protestanti 1 %, drugi 3 % (2009) 

Narodi, ljudstva in 

rase 

Bošnjaki 48,4 %, Srbi 32,7 %, Hrvati 14,6 %, drugi 4,3 % (2013) 

 

Preglednica 5: Kosovo – izbrani statistični podatki 

Uradno ime Republika Kosovo 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

                                                           
5 Podatke o številu prebivalstva za vse naštete države smo našli na strani Eurostat (avgust, 2017) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Ustanovitev  2008 

Glavno mesto Priština 

Prebivalci 1.771.604 (l. 2016) 

Površina 10.908 km2 

Uradni jezik albanščina, srbščina 

Verstva  muslimani 95,6 %, rimokatoliki 2,2 %, pravoslavni 1,5 %, drugi 

0,7 % (2011) 

Narodi, ljudstva in 

rase 

Albanci 92,9 %, Srbi 1,5 %, drugi 5,6 % (2011) 

 

Preglednica 6: Albanija – izbrani statistični podatki 

Uradno ime Republika Albanija 

Ustanovitev  1921 

Glavno mesto Tirana 

Prebivalci 2.886.026 (l. 2016) 

Površina 28.750 km2 

Uradni jezik albanščina 

Verstva  muslimani 58,8 %, pravoslavci 6,8 %, rimokatoliki 10 %, drugi 

24,4 % (2011) 

Narodi, ljudstva in 

rase 

Albanci 82,6 %, Grki 0,9 %, drugi 16,5 % (2011) 

 

Preglednica 7: Republika Makedonija – izbrani statistični podatki 

Uradno ime Republika Makedonija 

Ustanovitev  1991 

Glavno mesto Skopje 

Prebivalci 2.071.278 milijona (l. 2016) 

Površina 25.715 km2 

Uradni jezik makedonščina 

Verstva  pravoslavni 65 %, muslimani 32 %, rimokatoliki 1 %, drugi 2 % 

(večina protestantov) (2005) 

Narodi, ljudstva in 

rase 

Makedonci 64,2 %, Albanci 25,2 %, Turki 3,9 %, Srbi 1,8 %, 

Romi 2,7 %, Bošnjaki 0,8 %, drugi 1,4 % (2002) 
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Preglednica 8: Rusija – izbrani statistični podatki 

Uradno ime Ruska federacija 

Ustanovitev  1991 

Glavno mesto Moskva 

Prebivalci 143.666.931 milijona (l. 2014) 

Površina 17.098.200 km2 

Uradni jezik ruščina 

Verstva  pravoslavni 54 %, muslimani 8,2 %, ateisti 5 %, judi 0,6 %, 

rimokatoliki 1 %, protestanti 0,9 %, drugi 30,3 % (2005) 

Narodi, ljudstva in 

rase 

Rusi 81 %, Tatari 3,9 %, Ukrajinci 1,4 %, Čuvaši 1 %, Baškirji 

1,1 %, Čečeni 1 %, Armeni 0,9 %, Avari 0,7 %, Mordovi 0,6 %, 

drugi 8,4 % (2005) 

 

 

2.7 Odseljeni otroci iz Slovenije v obdobju 2006–2015 
 

S spletne strani evropskega statističnega urada Eurostat smo pridobili podatke o številu 

odseljenih otrok iz naše države, mlajših od 15 let v obdobju 2006–2015. 

 

Ugotovili smo, da se je v omenjenem obdobju odselilo 12.206 otrok, mlajših od 15 let iz 

Slovenije v druge države. Več kot 1.000 otrok se je v desetih letih odselilo v Avstrijo (1.881), 

Nemčijo (1.802), Bosno in Hercegovino (1.012). Več kot 100 otrok se je odselilo še v naslednje 

države (Hrvaška, Švica, Srbija, Republika Makedonija, Kosovo, Italija, Belgija, ZDA, Velika 

Britanija, Francija, Avstralija, Rusija, Luksemburg, Švedska).  

 

Tako kot za priseljene otroke tudi za odseljene otroke do leta 2010 ni imenovanih vseh držav, 

kamor so se priselili oz. odselili otroci. Od leta 2006 do leta 2010 se je iz Slovenije odselilo 

4.571 otrok. Od tega je kar 17,8 % otrok, za katere ni znana država priselitve (814). Po letu 

2010 so države, kamor so se odselili otroci, znane za vsakega posameznika. 

 

Glede na posamezno leto odseljevanja otrok ugotovimo, da se je največ otrok odselilo po letu 

2012. Tega leta se je iz naše države odselilo 1.366 otrok. Leto kasneje se je odselilo 1.507 otrok, 

1.801 otrok se je odselilo leta 2014 in leta 2015 se je odselilo 1.943 otrok, kar je največje število 
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odseljenih otrok v obdobju desetih let (2006–2015). Najmanj otrok se je odselilo v letih 2006, 

2007 in 2008, kjer je število odseljenih otrok iz Slovenije manjše od 1.000. 

 

Preglednica  9: Število odseljenih otrok iz Slovenije v druge države, starih do 15 let od leta 

2006 do leta 2015 

Država Št. odseljenih iz Slovenije 

2006–2015 
Avstrija 1.881 

Nemčija 1.802 

Bosna in Hercegovina 1.012 

Hrvaška 733 

Švica 690 

Srbija 626 

Republika Makedonija 552 

Kosovo  548 

Italija 526 

Belgija 310 

ZDA 310 

Velika Britanija 280 

Francija 192 

Avstralija 173 

Rusija 127 

Luksemburg 108 

Švedska 106 

Nizozemska 98 

Ukrajina 94 

Bolgarija 80 

Češka republika 80 

Kanada 76 

Kitajska in Hong Kong 75 

Španija 68 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Slovaška 57 

Madžarska 54 

Druge države (79) 

Norveška, Črna gora, Danska, Poljska, Irska, Združeni 

arabski emirati, Nova Zelandija, Moldavija, Romunija, 

Turčija, Egipt, Finska, Japonska, Dominikanska 

Republika, Brazilija, Indija, Grčija, Argentina, Tajska, 

Jordanija, Portugalska, Republika Južna Afrika, Izrael, 

Kazahstan, Estonija, Ciper, Malta, Belorusija, Mehika, 

Liechtenstein, Katar, Čile, Južna Koreja, Jemen, 

Venezuela, Singapur, Albanija, Zambija, Peru, Urugvaj, 

Filipini, Republika Latvija, Republika Litva, Islandija, 

Madagaskar, Alžirija, Tunizija, Cape Verde, Gana, Kuba, 

Kolumbija, Indonezija, Gibraltar (UK), Sudan, Panama, 

Irak, Kuvajt, Libanon, Sirija, Monako, Kenija, 

Mozambiku, Tanzanija, Zimbabve, Maroko, Gvineja 

Bissau, Mali, Kajmanji otoki, Trinidad in Tobago, Severna 

Koreja, Tajvan, Kambodža, Malezija, Vietnam, Iran, 

Bahrajn, Kraljevina Savdska Arabija, Uzbekistan, 

Papuanska Nova Gvineja 

734 

Neznana država, v katero so se odselili otroci 814 

SKUPAJ 12.206 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Tematiko medkulturnih razlik in težav s priseljenimi učenci na razredni stopnji smo izbrali, ker 

menimo, da ni dovolj obravnavana. Šole danes vse pogosteje sprejemajo otroke priseljence. V 

Ljubljani in tudi drugod po Sloveniji je vse več otrok, ki prihajajo iz drugih držav in so ob 

priselitvi vključeni v osnovno šolo. Tu imajo pomembno vlogo učitelji, ki morajo upoštevati 

kulturo učenca, nadgraditi svoje znanje in se truditi, da učenca uspešno vključijo v razred.  

 

 

3.2 Cilj in raziskovalna vprašanja 
 

Naš cilj raziskave je ugotoviti, s katerimi kulturnimi razlikami se soočajo učitelji razrednega 

pouka, saj to področje še ni podrobneje raziskano. Ključna spoznanja magistrskega dela bodo 

lahko v pomoč učiteljem razrednega pouka, ki se soočajo s kulturnimi razlikami med učenci. 

Predstavili jim bomo, v kolikšni meri poznajo kulturne razlike priseljenih otrok in na kaj bi 

lahko bili v bodoče bolj pozorni. Ostalim želimo predstaviti široko znanje učiteljev pri delu s 

priseljenimi učenci in tudi njihovimi starši, ki ga izpolnjujejo sami. Naša raziskovalna vprašanja 

so naslednja: 

 

RV 1) Katere kulturne razlike opazijo učitelji pri učencih priseljencih iz različnih držav? So  

opazne določene kulturne razlike pri učencih, ki prihajajo iz istega območja (v oblačilni kulturi, 

praznovanjih, prehranskih navadah …)?  

 

RV 2) Kaj je po mnenju učiteljev priseljenim učencem najbolj v oporo pri vključevanju v 

življenje na šoli?  

 

RV 3) Kdo učiteljem pomaga pri jezikovnih ovirah? Kako sodelujejo s starši? 

 

RV 4) Ali učitelji menijo, da bi potrebovali dodatno izobraževanje za delo z učenci priseljenci? 

 

RV 5) Na kakšen način učitelji najpogosteje obravnavajo teme o kulturnih razlikah? 
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3.3 Metoda in raziskovalni pristop 
 

Metoda raziskovanja je deskriptivna. Kot instrument za zbiranje podatkov smo uporabili 

avtorsko izdelan spletni anketni vprašalnik. Rezultate smo nato kvantitativno in kvalitativno 

obdelali in jih predstavili grafično, tabelarično in opisno. 

 

 

3.4 Vzorec 
 

Vzorec je neslučajnostni, namenski. V raziskavi so sodelovali učitelji razrednega pouka, ki 

imajo/so imeli v razredu otroke priseljence. Izpolnili so spletni anketni vprašalnik. Povezavo 

do tega so prejeli na elektronski naslov. Njihove naslove smo pridobili s spletnih strani šol. 

Spletni anketni vprašalnik je bil poslan 1.525 učiteljem. 136 učiteljev je izpolnilo vprašalnik, 

od tega niso vsi rešili vseh vprašanj. 34 vprašalnikov je bilo delno izpolnjenih. Iz spodnje 

preglednice je razvidno število odgovorov po posameznih vprašanjih. Od 136 učiteljev je 31 

učiteljev izpolnilo tudi vprašalnik za drugega učenca priseljenca v razredu.   

 

Preglednica 10: Število učiteljev, ki so odgovorili na posamezna vprašanja anketnega 

vprašalnika 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

 

8. Trditev 1: 112 

Trditev 2: 109 

Trditev 3: 111 

Trditev 4: 112 

Trditev 5: 111 

Trditev 6: 113 

Trditev 7: 113 

9. 115 

10. 117 

11.  96 

12. 100 

13. 72 

Vprašanje N 

1. 134 

2. Trditev 1: 134 

Trditev 2: 127 

Trditev 3: 122 

Trditev 4: 122 

Trditev 5: 119 

Drugo: 25 

3.  128 

4. 121 

5. 110 

6. 118 

7.  110 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

 

 

 

 

 

 

Število let poučevanja anketirancev 

28,9 % učiteljev (30 posameznikov) od vseh, ki so rešili spletno anketo, v šoli poučuje 11–20 

let. Sledijo učitelji, ki poučujejo 21–30 let (26,9 % oz. 28 učiteljev). Četrtina učiteljev, ki je 

rešila anketo, poučuje najmanj 31 let. Najmanjša deleža anketirancev (9,6 %) predstavljajo 

učitelji z najmanj leti poučevanja. 

 

Graf 2: Vzorec učiteljev glede na število let poučevanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število učiteljev glede na statistične regije Slovenije 

Ime kraja, v katerem poučujejo, je napisalo 65 učiteljev. Opredelili smo jih glede na statistične 

regije Slovenije. Največ učiteljev je rešilo vprašalnik iz osrednjeslovenske statistične regije in 

iz jugovzhodne Slovenije. 

 

14. 103 

15. 98 

16. 106 

17. 52 

  

  

9,6%

9,6%

28,9%

26,9%

25,0%

do 5 let

6–10 let

11–20 let

21–30 let

31 let in več

Delež učiteljev 

glede na število

let poučevanja



Šenica, S. (2018). Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

36 

 

Preglednica 11: Število učiteljev, ki so sodelovali v anketnem vprašalniku, glede na statistične 

regije Slovenije 

 

Učitelje smo prosili, da napišejo razred, v katerega so vključeni priseljeni učenci. Odgovorilo 

je 100 učiteljev, eden od teh je napisal, da je učenec prešolan v šolo s prilagojenim programom, 

zato smo upoštevali 99 odgovorov. 27,3 % (od 99) učiteljev je odgovorilo, da njihovi priseljeni 

učenci obiskujejo 1. razred. 22,2 % učiteljev je napisalo, da so vključeni v 2. razred. Po številu 

priseljenih učencev, za katere so učitelji izpolnili vprašalnik, sledijo 5., 4. in 3. razred.  

 

Preglednica 12: Število priseljenih učencev glede na razred, v katerega so vključeni 

Razred f f % 

1.  27 27,3 

2.  22 22,2 

3.  14 14,1 

4.  15 15,2 

5.  16 16,2 

6.  2 2,0 

7.  1 1,0 

8.  2 2,0 

Skupaj  99 100 

Statistične regije Slovenije Kraji Število učiteljev, ki so 

izpolnili vprašalnik 
osrednjeslovenska  Ljubljana, Logatec, Domžale, 

Grosuplje, Medvode, Kamnik, 

Trzin 

28 

jugovzhodna Slovenija Novo mesto, Trebnje, Ribnica 17 

podravska  Maribor, Ptuj, Majšperk 6 

gorenjska  Šenčur, Žiri, Kranj, Cerklje na 

Gorenjskem, Jesenice 

6 

obalno-kraška  Koper 5 

zasavska  Litija 1 

posavska  Krško 1 

goriška  Vipava 1 

Ostale 4 regije: pomurska,  koroška, 

savinjska, primorsko-notranjska  

/ / 
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3.5 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Podatke smo zbrali s pomočjo ankete. Naš instrument za zbiranje podatkov je bil spletni anketni 

vprašalnik, namenjen učiteljem razrednega pouka. Vsebino vprašalnika smo razdelili na dva 

dela: prvi del se je nanašal na celoten razred, v katerem poučuje posamezni učitelj, v drugem 

delu pa smo zastavili vprašanja, ki zahtevajo odgovore za določenega učenca priseljenca. Vsak 

učitelj je imel možnost podati odgovore za več učencev. Anketni vprašalnik sestavljajo 

vprašanja zaprtega in odprtega tipa ter številčne ocenjevalne lestvice. Povezavo do vprašalnika 

smo poslali po osebni elektronski pošti 1.525 učiteljem. Podatki so bili zbrani od 7. 5. 2017 do 

7. 7. 2017.  

 

 

3.6 Postopki obdelave podatkov 
 

Za obdelavo statističnih podatkov smo uporabili Microsoft Office Excel 2016. Odgovore na 

vprašanja odprtega tipa smo dobro pregledali in obdelali s kvalitativno analizo v Microsoft 

Wordu (širše odgovore smo kodirali, odgovore smo združili v posamezne kategorije in rezultate 

prikazali opisno, tabelarično in grafično). Sprva smo odgovore na posamezno vprašanje 

prepisali, poiskali smo skupni imenovalec in ga definirali z besedo ali besedno zvezo. Tako 

smo dobili kategorije odgovorov. Pri vprašanjih, ki so se navezovala na učence priseljence, smo 

upoštevali število priseljenih učencev in ne število učiteljev.6 Za namen magistrskega dela smo 

kot statistične podatke uporabili absolutne (f) in odstotne (f %) frekvence. 

 

 

3.7 Rezultati in interpretacija 
 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati naše raziskave. Rezultati, pridobljeni s spletnim 

anketnim vprašalnikom, so predstavljeni za vsako vprašanje posebej. Vprašalnik je v prilogi 5. 

 

 

                                                           
6 Precej učiteljev je v anketi podalo odgovore za več priseljenih učencev hkrati in ne zgolj za enega priseljenca. 

Zato smo ankete pregledali in prešteli število učencev, o katerih so pisali učitelji. Npr. učiteljica, ki uči na 

mednarodni šoli, je izpolnjevala anketo za 8 priseljenih učencev, ki jih poučuje.  
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3.7.1 Število priseljenih učencev v razredu 

Na vprašanje, koliko priseljenih učencev imajo učitelji trenutno v razredu, je odgovorilo 134 

učiteljev (f = število učiteljev). 95 učiteljev je imelo v času anketiranja v razredu skupaj 152 

priseljenih učencev. 29,1 % vprašanih (39 učiteljev) ni imelo nobenega priseljenca v razredu. 

Slaba polovica (47 % oz. 63 anketiranih) je imela enega učenca priseljenca v razredu, 13,4 % 

(18 učiteljev) je imelo 2 priseljenca in 5,9 % (8 učiteljev) je imelo 3 priseljence v razredu. En 

učitelj je imel kar 8 priseljenih učencev v svojem razredu.  

 

Preglednica 13: Število priseljenih učencev v posameznem oddelku  

Št. otrok f (število učiteljev) f % 

0 otrok 39 29,1 

1 otroka 63 47,0 

2 otroka 18 13,4 

3 otroke 8 5,9 

4 otroke 4 2,9 

5 otrok 1 0,7 

8 otrok 1 0,7 

Skupaj 134 100 

 

3.7.2 Način in pogostost obravnave teme o medkulturnih razlikah 

Učitelje smo spraševali, na kakšen način in kako pogosto obravnavajo teme, ki so vezane na 

kulturne razlike. Ponujene trditve so ocenili s 5-stopenjsko lestvico, ki izraža pogostost 

obravnave (nikoli, zelo redko, včasih, pogosto, zelo pogosto). 

 

Učitelji se najpogosteje poslužujejo izvajanja socialnih iger s ciljem sprejemanja drugačnosti 

in obravnave vsebine, ki jo ponuja učbenik. Socialne igre izvaja 72,9 % (89 učiteljev) od skupno 

122 učiteljev. Dve tretjini učiteljev (66,4 %) od skupno 134 učiteljev večkrat obravnavata to, 

kar ponuja učbenik, le 5,2 % učiteljev si z učbenikom nikoli ne pomaga. 37,8 % od skupno 127 

učiteljev včasih obravnava teme o medkulturnih razlikah s pomočjo otroških leposlovnih knjig, 

36,2 % (46 učiteljev) se tega poslužuje pogosto. Film za teme o medkulturnih razlikah ni 

priljubljen med učitelji, saj ga kar 69,7 % učiteljev uporabi izjemoma. Nikoli ga ne predvaja 

10,7 % učiteljev, 29,5 % učiteljev ga zelo redko in naslednjih 29,5 % nekoliko pogosteje vključi 

v pouk. Četrtina učiteljev (30) pogosto vključuje filme s to temo, le za 5,7 % učiteljev je to zelo 
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pogost način obravnave omenjene vsebine. 39,5 % (47 od skupno 119) učiteljev nikoli ne 

povabi gosta pri obravnavanju tem o medkulturnih razlikah, 32,8 % oz. 39 učiteljev pa zelo 

redko povabi gosta v razred, 24,4 % oz. 29 učiteljev jih to stori včasih. Če seštejemo te podatke, 

ugotovimo, da so gostje v razredu bolj izjema, saj le 3,3 % učiteljev povabi gosta pogosto oz. 

zelo pogosto.  

 

Učitelji so pri tem vprašanju imeli možnost, da sami napišejo, na kakšen način še obravnavajo 

teme o medkulturnih razlikah. Med 15 odgovori je bil najpogosteje omenjen pogovor/diskusija 

(6 učiteljev), sledili so še odgovori, da vključijo druge priseljene učence (3) in da teme 

obravnavajo ob praznikih (2). 

Dva učitelja sta odgovorila, da »navdušeno pripovedujeta o medkulturnih razlikah in jih 

predstavita kot nekaj dobrega«. Eden je izpostavil, da »učence vživi v podobno situacijo« in se 

na ta način pogovarjajo o kulturah po svetu. Dva učitelja se navežeta na to temo v času 

praznikov oz. kot sta napisala »ko se otrok za novo leto odpravi domov«. Trije učitelji pri 

obravnavi teme vključijo učence priseljence tako, da »učenec predstavi svojo kulturo«, 

»spoznajo štetje v njihovem jeziku«, »učenec predstavi svoje domače okolje, svoje ožje 

sorodnike in hrano, ki jo uživajo, ob slikovni predstavitvi«. Ostali učitelji so napisali: »sama 

medkulturno povezujem teme, če ne drugega, kakšne besede«, »obisk na domu«, »govorimo o 

tem kot o vsakdanjih stvareh«, »dodatno gradivo za učence priseljence«. 

 

Preglednica 14: Na kakšen način in kako pogosto učitelji obravnavajo teme o medkulturnih 

razlikah 

 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

 

TRDITVE NIKOLI ZELO 

REDKO 

VČASIH POGOSTO ZELO 

POGOSTO 

SKUPAJ 

Obravnavam to, kar 

ponuja učbenik. 

f 7 13 25 57 32 134 

f % 5,2 9,7 18,7 42,5 23,9 100 

S pomočjo otroških 

leposlovnih knjig o tej 

vsebini. 

f 4 18 48 46 11 127 

f % 3,1 14,2 37,8 36,2 8,7 100  

Z vključevanjem 

filmov o tej vsebini. 

f 13 36 36 30 7 122 

f % 10,7 29,5 29,5 24,6 5,7 100 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

 

3.7.3 Na kaj so učitelji posebej pozorni pri delu s priseljenimi učenci 

Delo z učenci zahteva sposobnega učitelja. Učitelj mora upoštevati vsakega posameznika v 

razredu. Pomembno je spoznati lastnosti učenca in se jih naučiti sprejeti. Če je v razred vključen 

priseljeni učenec, je delo toliko bolj pestro. Zanimalo nas je, na kaj dajo učitelji poudarek oz. 

česa ne spregledajo, ko se soočajo s priseljenimi učenci v razredu. Na vprašanje odprtega tipa 

je odgovorilo 128 učiteljev. Anketiranci so podali opisne odgovore. Iz odgovorov smo 

oblikovali 17 kategorij. 

 

Učitelji so pri delu s priseljenimi učenci najbolj pozorni na to, da so učenci sprejeti v razred.  

44,5 % učiteljev (57 učiteljev) v svojem razredu stremi k »sprejemanju priseljencev v družbo«, 

»socializaciji otrok«, »sodelovanju učencev v razredu«, »interakciji z ostalimi učenci«, »učenju 

socialnih veščin«, »razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov«, »krepitvi občutka 

pripadnosti« ter »da se otroci priseljenci vključijo v razredno skupnost, med sošolce«. To potrdi 

tudi ugotovitev prejšnjega vprašanja, saj največ učiteljev izvaja socialne igre na temo 

drugačnosti, ravno igre pa zahtevajo sodelovanje med učenci in razvijajo socialne odnose med 

njimi.  

 

Drugi najpogostejši odgovor učiteljev se je navezoval na področje komunikacije. 22,6 % 

učiteljev je še posebej previdnih pri »podajanju in razumevanju informacij«, »razumevanju 

učenca pri pogovarjanju«. Prav tako so pozorni na področju posredovanja navodil in 

preverjanju učenčevega razumevanja le-teh. Učitelji morajo navodila podati razumljivo in 

enostavno. »Poskrbim, da res razume navodila, ki jih podajam.« »Pozorna sem na navodila za 

domačo nalogo, na nezapletenost navodil in njihovo podajanje.« 

Izvajam socialne igre 

s ciljem sprejemanja 

drugačnosti. 

f 2 4 27 53 36 122 

f % 1,7 3,3 22,1 43,4 29,5 100  

Povabimo gosta. f 47 39 29 3 1 119 

f % 39,5 32,8 24,4 2,5 0,8 100  

Drugo: f 6 1 4 4 10 25 

f % 24,0 4,0 16,0 16,0 40,0 100  
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Manj kot 15 % učiteljev je odgovorilo, da so pozorni na »kulturo otroka priseljenca«, »njegove 

navade in običaje«, »kulturne razlike«. Pri tem so nekateri zapisali, da »je učenčeva kultura 

predstavljena kot nekaj, kar lahko obogati naše znanje« in stremijo k temu, da »priseljenci 

ohranjajo svojo kulturo«. 

25 % (32 učiteljev) je pri delu s priseljenimi učenci pozornih na jezik ter odnos do učenca 

priseljenca. Ločili smo kategoriji »komunikacija« in »jezik«, saj so se učitelji na področju 

komunikacije navezali na »sogovornika« in »razumevanje«. Pri kategoriji »jezik« smo 

upoštevali »jezik priseljenca«, »jezikovno področje«, »spoštovanje jezika«. 12,5 % učiteljev je 

pozornih na »poučevanje jezika« ter na »popravljanje učenčevih napak pri govoru«. Eden 

izmed anketirancev je napisal: »Želim, da otrok uporablja v pogovoru slovenske besede, pa 

čeprav je to ena ali dve besedi v stavku. Tako tudi lažje učenci z njim prihajajo v pogostejši stik 

in tudi on pridobiva na hitrejšem učenju slovenskega jezika.« Drugih 12,5 % učiteljev je 

izpostavilo, da so pozorni na odnos s priseljencem. Pozorni so, kako se sami približajo 

priseljencu in kako se učenci obnašajo do njih – učiteljev.  

 

7,8 % oz. 10 učiteljev je izpostavilo, da so pozorni na to, ali učenci razumejo snov, ki jim je 

posredovana. 4,7 % učiteljev (6 učiteljev) je izrazilo poudarjanje enakopravnosti in drugačnosti. 

Zelo malo učiteljev je omenilo »medvrstniško zbadanje«, »okolje, iz katerega prihajajo otroci 

in okolje, v katerega se na novo vključujejo«, »dodatna učna gradiva«, »individualne 

posebnosti otroka«… (več v preglednici 14). 

 

Preglednica 15: Na kaj so učitelji posebej pozorni pri delu s priseljenimi učenci 

Učiteljeva 

pozornost v 

oddelku 

Širši opis (besedilo učiteljev) 

 

f f % 

 

Sprejetost/socialna 

vključenost 

Sprejetost v razred oz. oddelek, socializacija, vključitev 

med sošolce, sodelovanje, socialna vključenost, 

interakcija z ostalimi učenci, socialne veščine, razvijanje 

pozitivnih medsebojnih odnosov, občutek pripadnosti. 

57 44,5 

Komunikacija Komunikacija sogovornika, razumevanje pri 

pogovarjanju, podajanje in razumevanje informacij, 

podajanje navodil, nezapletenost navodil, navodila za 

domačo nalogo, preverjanje navodil z dodatnimi 

vprašanji. 

29 22,6 

Kultura Navade, običaji, kulturne razlike, odnos fantje-dekleta, 

vera, obravnava kulture in praznikov. 

19 14,8 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

 

Jezik 

Jezik priseljenca, jezikovno področje, spoštovanje jezika, 

poučevanje jezika, popravljanje napak pri govoru, 

razumevanje besed, razvijanje besedišča. 

16 12,5 

 

Odnos do otroka 

Na spoštljiv odnos do otrok, da se učenec v razredu dobro 

počuti, odnos otrok do učenca tujca, pomoč učencev v 

razredu, učitelj pokaže, da ga spoštuje in ceni, 

tolerantnost, zaupanje. 

16 12,5 

Razumevanje snovi Razumevanje obravnavane vsebine, razumevanje razlage 

učne snovi, razumevanje novih pojmov, koliko razumejo 

snov. 

10 7,8 

Enakopravnost, 

drugačnost kot 

pozitivni vrednoti 

Spodbuda enakosti, sprejemanje drugačnosti. 6 4,7 

Žaljivke Medvrstniško zbadanje, posmehovanje. 5 3,9 

 

Okolje 

Okolje, iz katerega je prišel; stiska zaradi novega okolja, 

v katerega je prišel, razlike v okolju. 

4 3,1 

Sprotno preverjanje 

dela priseljenca 

Preverjanje med poukom. 3 2,3 

Dodatna učna 

pomoč 

Dodatna gradiva, dodatna razlaga. 3 2,3 

Stigmatizacija Predsodki. 2 1,6 

Multisenzorno 

podajanje snovi 

Multisenzorno podajanje snovi, uporaba konkretnih 

pripomočkov. 

1 0,8 

Pohvala Spodbuda. 1 0,8 

Ocenjevanje znanja Ocenjevanje znanja. 1 0,8 

Predznanje Predznanje. 1 0,8 

Individualne 

posebnosti otroka 

Na individualne posebnosti priseljenega otroka. 1 0,8 

 

3.7.4 Države, iz katerih prihajajo učenci  

Ob pregledu vprašalnikov smo ugotovili, da je 39 učiteljev odgovorilo, da trenutno v razredu 

nimajo učenca priseljenca. Tako pri prvem vprašanju (Koliko otrok priseljencev imate trenutno 

v razredu?) kot pri četrtem (Iz katere države je prišel ta učenec?) je odgovorilo 15 učiteljev, ki 

so napisali, da priseljenih nimajo oz. so napisali znak /. Domnevamo, da ti učitelji še niso imeli 

priseljenca v razredu. 24 učiteljev si je v nadaljevanju izbralo učenca priseljenca (enega ali več), 

ki so ga nekoč poučevali in ga v nadaljevanju tudi opisali. Enega priseljenca si je izbralo 18 

učiteljev, dva priseljenca pa 6 učiteljev. 

 

Od skupno 95 učiteljev, ki so vnesli podatke za priseljene učence, jih je 18 pri prvem vprašanju 

napisalo, koliko priseljenih učencev imajo v razredu, vendar niso našteli držav, iz katerih 

prihajajo. Ti učitelji za 34 učencev niso napisali držav, iz katerih prihajajo priseljenci. Npr. 
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učiteljica, ki ima v razredu 8 priseljencev (dela na mednarodni šoli) ni navedla, iz katerih držav 

prihaja 7 učencev. Prav tako smo ob pregledovanju vprašalnikov ugotovili, da ti učitelji niso 

ponovno izpolnili drugega dela vprašalnika, kljub temu da so napisali, da imajo več kot enega 

priseljenca v razredu. 

65 učiteljev je natančno navedlo države priseljencev, iz katerih prihaja vsak posamezni učenec. 

12 učiteljev si je izbralo več priseljencev (kot so napisali pri prvem vprašanju). 

2 anketiranca sta izpolnila vprašalnik, vendar nista napisala, koliko priseljencev imata v 

razredu. 

 

Namen raziskovalnega dela je bil, da ugotovimo, iz katerih držav prihaja v slovenske šole 

največ priseljenih učencev. 121 učiteljev je odgovarjalo, iz katerih držav prihajajo učenci.  

 

Ugotovili smo, da v naše šole največ učencev prihaja iz Bosne in Hercegovine (30,9 %), Kosova 

(20,0 %), Makedonije (11,8 %) in Albanije (9,1 %). Rezultati ankete kažejo, da učenci prihajajo 

v Slovenijo tudi iz azijskih in afriških držav, ne zgolj iz evropskih. Iz azijskih držav je prišlo 

10 priseljencev (5,9 %), iz afriške države Konga pa sta prišla 2 priseljenca (1,2 %).  

 

Preglednica 16: Države, iz katerih so se priselili učenci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

 

Država f (št. otrok) 

Bosna in Hercegovina 61 

Kosovo 30 

Makedonija 19 

Albanija 13 

Rusija 9 

Ukrajina 8 

Kitajska 5 

Srbija 3 

Kongo 2 

Kazahstan 2 

Afganistan 2 

Nemčija  2 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: to velja zgolj za priseljence, na katere so se nanašali odgovori anketirancev. 

 

3.7.5 Čas bivanja priseljenih učencev v Sloveniji 

Učitelje smo spraševali, koliko časa živijo njihovi priseljeni učenci v Sloveniji. Od 110 učiteljev 

smo dobili odgovore za 151 priseljenih učencev. 

 

31,1 % oz. 47 priseljenih učencev živi v Sloveniji najmanj 2 do 3 leta. 27,9 % (42 priseljencev) 

živi v Sloveniji več kot 4 leta. Sledijo priseljenci (27,1 %), ki živijo v Sloveniji 1 leto oz. so 

prišli v Slovenijo »tik pred začetkom šolskega leta« (od septembra do junija, ko je bila izvedena 

anketa, je 10 mesecev). 13,9 % oz. 21 priseljenih učencev pa živi v Sloveniji manj kot 9 

mesecev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljska  1 

Črna gora  1 

Hrvaška  1 

Belgija  1 

Estonija 1 

Bolgarija 1 

Turčija 1 

Južna Koreja 1 

Portugalska  1 

*1 otrok je Rom 1 

1* otrok ima očeta Rusa 

in mamo Poljakinjo 

1 

SKUPAJ 167 
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Graf 3: Čas bivanja priseljenih učencev v Sloveniji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.6 Vključenost učencev priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 

118 učiteljev je podalo odgovore za 149 učencev. 

Več kot polovica (57,0 %) oz. 85 učencev še ni bilo vključenih v slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem. 36,3 % oz. 54 učencev obiskuje vzgojno-izobraževalni sistem najmanj 1 

leto, manj kot leto dni je vključenih 6,7 % oz. 10 priseljenih učencev.  

 

Graf 4: Vključenost učencev priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 
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v slovenski vzgojno-
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3.7.7 Sprejetost priseljenega učenca v razredno skupnost 

Učitelje smo vprašali, kako so učenci sprejeli priseljenca v razred, saj smo želeli ugotoviti, ali 

imajo učenci pozitiven ali odklonilen odnos do tujcev. 110 učiteljev je odgovarjalo za 158 

učencev.  

 

Velika večina priseljenih učencev (88,6 %) je zelo dobro sprejetih v razred.  Učitelji so 

odgovorili, da učenca sprejmejo »odprtih rok«, »prijazno«, »spoštljivo« in da so mu 

»pripravljeni pomagati«. Sošolci »izkazujejo empatijo« do priseljenca, »ga spodbujajo«, 

vedejo se »spoštljivo« in »zaščitniško«.  

Za 4,4 %  oz. 7 učencev učitelji menijo, da niso bili prijetno sprejeti v razred, in sicer sošolci 

so bili do njih »odklonilni«, »norčevali so se iz njih«, »jim nagajali«. Le en anketiranec meni, 

da učenec ni bil sprejet v oddelčno skupnost.  

 

Izpostavili bomo nekaj odgovorov: 

 »Zelo pozitivno. Že takoj so ji nudili pomoč in podporo. V razredu je bila še ena učenka, 

ki je tudi prišla iz Bosne in ji je zelo olajšala delo.« (Učenka iz Bosne, 4. razred) 

 »Sprejeta je bila normalno, čeprav je bila starejša od njih. To, da je starejša, je pri 

otrocih vzbudilo občudovanje.« (Država in razred deklice nista navedena.) 

 »Ustrezno, vendar je imel sam velike prilagoditvene težave (veliko je jokal).« (Učenec 

iz Kosova, 4. razred) 

 

Preglednica 17: Kako so sošolci sprejeli priseljene učence v razred 

Sprejetost priseljenih 

učencev 

Širši opis (besedilo učiteljev) f (št. 

otrok) 

f % 

Zelo dobro Zelo lepo, prijazno, sošolci so pripravljeni 

pomagati, vključijo ga v igro, spodbujajo, 

izkazujejo empatijo, gostoljubno, odprtih rok, 

razumevajoče, spoštljivo, zaščitniško. 

140 88,6 

Z odporom Odklonilni, norčevali iz njega, mu nagajali, niso 

ga vabili v igro, ker ni razumel pravil. 

7 4,4 

Otrok priseljenec je imel 

težave pri vključevanju  

Napet, konflikten, tih, miren, počasi se vključuje, 

ni želel sodelovati. 

6 3,8 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Sprva zadržano, nato so ga 

sprejeli 

Ko se je otrok malo navadil in se naučil nekaj 

besed, se je dobro vključil, zelo nenavadno, 

zadržani do otroka. 

4 2,5 

Niso ga sprejeli Niso ga sprejeli. 1 0,6 

 

3.7.8 Uspešna vključitev priseljenih učencev v življenje na šoli 

Zanimalo nas je, kaj učencu pripomore, da se lažje vključi v življenje na šoli. Anketiranci so 

ocenili podane trditve (Preglednica 17) s 5-stopenjsko številčno lestvico, ki izraža pomembnost 

opore priseljencu pri vključevanju v življenje na šoli (1 = najmanj pomembno, 5 = najbolj 

pomembno). Nekateri anketiranci niso označili vseh trditev, zato se število odgovorov na 

trditve razlikuje. 

 

Učitelji menijo, da priseljenim učencem k uspešni vključitvi v vzgojno-izobraževalno 

institucijo najbolj pripomore pomoč sošolcev, pogovori z razrednikom in sodelovanje 

staršev. 

111 učiteljev je za 137 učencev odgovorilo, da je 87,6 % priseljenim učencem pomoč sošolcev 

najbolj v oporo pri vključevanju v življenje na šoli. Učitelji za 82,5 % priseljenih učencev (od 

skupaj 137) menijo, da pogovori z razrednikom pripomorejo učencem, da se lažje vključijo v 

šolo. Sodelovanje staršev s šolo oz. z učitelji je za 52,6 % priseljenih učencev (od skupno 139 

priseljenih učencev) zelo pomemben dejavnik, menijo učitelji. Zanimiv rezultat je, da 23,7 % 

učencem sodelovanje staršev po mnenju učiteljev ne pripomore bistveno k vključitvi v šolo, 

hkrati pa enakemu deležu otrok to pripomore k vključitvi v šolo. 

112 učiteljev je za 138 učencev odgovorilo, da je individualna pomoč strokovnih delavcev šole 

82,6 % priseljenim učencem prav tako pomembna, le za 5,1 % priseljencev jim ta pomoč ni v 

oporo pri vključevanju v šolo. 

Ali dopolnilni pouk pripomore oz. olajša priseljenim učencem vključitev v življenje na šoli? 

72,5 % oz. 100 priseljenim učencem dopolnilni pouk zelo pomaga, da se lažje vključijo v šolo 

in le 10 % učencem to ne pomaga, menijo učitelji. 

 

112 učiteljev je ocenilo, da več kot polovici učencem (54,4 %) prisotnost sorodnikov na isti šoli 

ne pripomore k lažji vključitvi na šoli. Od tega je za 25,4 % učencev prisotnost sorodnikov 
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srednje pomembna, 13 % učencem to ni pomembno in 16 % učencem je to najmanj pomembna 

opora pri vključevanju v življenje na šoli.  

Če primerjamo, ali priseljencem bolj pripomore k vključitvi v življenje na šoli prisotnost 

sorodnikov ali prisotnost učencev, ki prihajajo iz istega kulturnega okolja, ugotovimo, da po 

mnenju učiteljev več kot polovici priseljenim učencem (56,3 % od skupno 135 priseljencev) 

učenci iz istega kulturnega okolja bolj olajšajo življenje na šoli kot sorodniki (45,6 % priseljenih 

učencev od skupno 138). Četrtini priseljenim učencem je pomoč učencev na šoli, ki prihajajo 

iz istega okolja, to najbolj pomembna opora pri vključevanju v življenje na šoli. Upamo, da 

znajo to učitelji izkoristiti, da učenci navežejo stike med seboj in da spodbujajo sodelovanje 

med učenci, ki prihajajo iz istega kulturnega okolja.  

 

Preglednica 18: Mnenje učiteljev o tem, kaj je priseljenim učencem najbolj v oporo pri 

vključevanju v življenje na šoli 

TRDITVE 1 2 3 4 5 SKUPAJ ŠT. 

UČITELJEV 

Prisotnost sorodnikov 

na isti šoli. 

f 22 18 35 29 34 138 112 

f % 16,0 13,0 25,4 21,0 24,6 100  

Pomoč učencev na šoli, 

ki prihajajo iz istega 

kulturnega okolja. 

f 10 14 35 41 35 135 109 

f % 7,4 10,4 25,9 30,4 25,9 100   

Pomoč sošolcev. f 4 1 12 43 77 137 111 

f % 2,9 0,7 8,8 31,4 56,2 100  

Individualna pomoč 

strokovnih delavcev. 

šole. 

f 3 4 17 52 62 138 112 

f % 2,2 2,9 12,3 37,7 44,9 100   

Pogovori z 

razrednikom. 

f 3 4 17 38 75 137 111 

f % 2,2 2,9 12,4 27,8 54,7 100   

Sodelovanje staršev. f 7 7 19 33 73 139 113 

f % 5,0 5,0 13,7 23,7 52,6 100   

Dopolnilni pouk. f 5 9 24 44 56 138 113 

f % 3,6 6,5 17,4 31,9 40,6 100   
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Učitelji so imeli možnost, da navedejo, kaj sami menijo, da priseljencem pripomore k lažji 

vključitvi v življenje na šoli. Največ učiteljev je navedlo individualne ure z učencem in pristop 

razrednika (»učitelj naj poskrbi, da je otrok uspešen vsaj na kakšnem področju«, »spoznavanje 

njegovega jezika in kulture za vse sošolce«). Odgovori, ki so se pojavili enkrat: »pripravljenost 

celotne družine naučiti se jezika«, »nadarjenost učenca«, »pomoč društva za razvijanje 

prostovoljnega dela«, »dejavnosti za dvig bralne in matematične pismenosti«. 

 

3.7.9 Znanje slovenskega jezika učenca priseljenca 

Pri tem vprašanju so učitelji s pomočjo 5-stopenjske številčne lestvice ocenili sedanje znanje 

slovenskega jezika učenca priseljenca (nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro, odlično). 

Odgovorilo je 115 učiteljev za 143 učencev. Pričakovali smo, da je znanje slovenskega jezika 

priseljenih učencev zelo slabo, vendar smo dobili drugačne rezultate.  

 

Če seštejemo rezultate, vidimo, da je znanje slovenskega jezika tretjine priseljenih učencev 

slabo (34,9 %), tretjine priseljenih učencev je znanje dobro (32,9 %) in tretjine učencev je 

znanje zelo dobro (32,2 %). Naše predvidevanje, da je znanje slovenskega jezika priseljenih 

učencev slabo, ne drži. Ker 36,3 % oz. 54 priseljenih učencev obiskuje vzgojno-izobraževalni 

sistem najmanj 1 leto, dobro znanje slovenščine priseljenih učencev pripišemo temu vzroku. 

 

Graf 5: Znanje slovenskega jezika učenca priseljenca 
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3.7.10 Sporazumevanje staršev v slovenskem jeziku 

Na vprašanje o sporazumevanju staršev učencev priseljencev je odgovorilo 117 učiteljev za 144 

učencev. 

Učitelji trdijo, da starši 84,1 % oz. 121 priseljenih učencev razumejo slovensko. Pri 41,7 % od 

teh priseljenih učencev vsaj eden od staršev tudi govori slovensko.  

Skoraj enak je delež priseljenih učencev (manj kot 10 %), čigar nobeden od staršev ne razume 

in ne govori slovensko oz. oba starša dobro razumeta in govorita slovensko.  

 

Graf 6: Sporazumevanje staršev v slovenskem jeziku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.11 Pomoč pri jezikovnih ovirah  

Zanimalo nas je, kdo učiteljem nudi pomoč pri sporazumevanju s starši priseljenih učencev, ko 

komunikacija ni mogoča zaradi neznanja tujega jezika tako staršev kot učiteljev. Anketiranci 

so ponovno različno odgovarjali. Pričakovali smo, da so pri pogovoru največkrat prisotni 

sorodniki priseljenih učencev, vendar smo dobili drugačne rezultate. 96 učiteljev je podalo 

odgovore za 131 učencev. Učitelji pri sporazumevanju s starši priseljenih učencev pomoči ne 

potrebujejo. Pri 29,8 % priseljenih učencev učiteljem ne pomaga nihče, saj izpostavijo, da »ni 

težav pri komunikaciji«, »starši govorijo slovenski jezik« oz. »komuniciramo počasi«. Ko 

učitelji naletijo na jezikovne ovire pri sporazumevanju, jim največkrat pomagajo strokovni 

delavci na šoli. Iz preglednice je razvidno, da pri 23,7 % priseljenih učencev učiteljem pri 

sporazumevanju pomagajo strokovni delavci: »svetovalna delavka«, »socialna služba«, 

»sodelavci«, »kolegi«, »pedagoginja«, »ravnatelj«. Tu se nanašamo na raziskavo, ki jo je 

izvedla Čančar leta 2011. V svoji raziskavi je anketirancem oz. učiteljem zastavila vprašanje, 

ali pri delu z učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij sodelujejo z ostalimi učitelji. 
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Njene rezultate lahko primerjamo z našimi. Ugotovila je, da zgolj 21,7 % (od 60 anketiranih) 

slovenskih učiteljev sodeluje s sodelavci, ki govorijo učenčev materni jezik (Čančar, 2011). 

Kljub temu da smo zajeli večji vzorec, je razlika 2 % statistično zanemarljiva. Sklepamo, da se 

učitelji še vedno ne zanašajo na kolektiv, kot si to želimo. Sodelovanje učiteljev na šoli je zelo 

pomembno, še posebno takrat, kadar se pojavijo težave z otroki priseljenci in bi učitelji 

potrebovali mnenja kolegov.  

Vprašani v naši raziskavi so odgovorili, da jim pri 16,8 % oz. 22 priseljenih učencih pomagajo 

sorodniki, strici, bratje, sestre. Sorodniki so pri pogovoru prisotni z njimi, včasih bratje, sestre 

priseljenih učencev posredujejo učiteljeve informacije svojim staršem. 

Nekaj učiteljev je odgovorilo, da se pri sporazumevanju znajdejo kar sami. Učitelji uporabljajo 

slovar, poslužujejo se kretenj z rokami in obrazne mimike, v veliki večini pa učitelji obvladajo 

bodisi hrvaščino bodisi srbohrvaščino. Veseli nas, da učiteljem pomagajo tudi (starejši) učenci 

na šoli, saj s tem zagotovo krepijo medsebojne odnose, prav tako pa ti učenci »ohranjajo in 

razvijajo« svojo kulturo. Nekaterim učiteljem pri komuniciranju s starši pomagajo drugi starši; 

starši, ki poznajo jezik ali pa starši, ki so prišli z istega kulturnega območja. Ugotovitev, da zelo 

malo učiteljev komunicira s starši priseljenih učencev v angleškem jeziku, nam poraja 

domnevo, da starši priseljencev angleškega jezika ne obvladajo. 

 

Preglednica 19: Pomoč učiteljem pri sporazumevanju s starši 

Kdo pomaga 

učiteljem? 

Širši opis (besedilo učiteljev) f f % 

Nihče Ni potrebno, ni težav, se sporazumevamo, starši razumejo, 

jih razumem, počasi komuniciramo. 

39 29,8 

Strokovni delavci 

šole 

Učiteljica, pedagoginja, svetovalna delavka, učitelj 

francoščine, anglist, romska pomočnica.7 

31 23,7 

Sorodniki   Bratje, sestre, strici, sorodnica, ki dlje časa živi v Sloveniji. 22 16,8 

Prevajalec  Prevajalec.8  15 11,5 

Znajdem se 

sam(a) 

Slovar, prevajalnik, kretnje, obrazna mimika, risanje, 

govorim srbohrvaščino, dobro razumem hrvaški jezik, 

govorim več jezikov. 

12 9,2 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

                                                           
7 Romska pomočnica pomaga dečku, ki je Rom. Navedel jo je en anketiranec. 

8 Učiteljica, ki dela na mednarodni šoli, je za 7 priseljenih učencev napisala »prevajalec«. 
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… nadaljevanje preglednice s  prejšnje strani 

Učenci na šoli Učenec, ki prihaja iz istega kulturnega okolja, starejši 

učenci. 

10 7,6 

Drugi starši Starši, ki poznajo jezik, starši, ki so prišli iz istega 

kulturnega območja. 

8 6,1 

Govorimo 

angleško 

Govorimo angleško. 2 1,5 

 

3.7.12 Način sodelovanja staršev z učitelji in šolo 

Učitelje smo povprašali, na kakšen način starši sodelujejo z njimi in s šolo. Za 139 učencev je 

odgovarjalo 100 učiteljev. 

Velika večina staršev sodeluje z učitelji tako, da se udeležujejo sestankov. Takšen način 

sodelovanja so učitelji navedli za 90,7 % oz. 126 učencev. Delež učencev, katerih starši 

prihajajo na govorilne ure in roditeljske sestanke, je 65,5 %, za ostalih 25,2 % učencev so 

anketiranci navedli, da se s starši dogovorijo za individualni sestanek oz. individualni pogovor. 

Starši pridejo osebno do učiteljev. Pisno sporočanje kot način sodelovanja s starši so učitelji 

izpostavili pri 20,1 % oz. 28 učencih. Izmenjujejo si napisana sporočila, bodisi preko 

elektronske pošte ali klasične beležke. Pri 10,8 % priseljenih učencev starši izkoristijo trenutek 

za povpraševanje o učencu, ko ga pripeljejo v šolo oz. pridejo po učenca. Gre za sprotne 

pogovore ob neformalnih srečanjih. Starši 7,9 % priseljenih učencev pridejo v šolo zgolj ob 

povabilu učitelja. Ti starši le redko pridejo v šolo na svojo pobudo. Nekateri starši sodelujejo s 

šolo oz. z učiteljem zelo redko oz. po potrebi. Delež teh učencev je 7,2 %. Malo je učencev, 

katerih starši komunicirajo po telefonu, obiščejo svetovalno delavko. Zadovoljni pa smo z 

majhnim deležem učencev, katerih starši s šolo sploh ne sodelujejo.  

 

Preglednica 20: Sodelovanje staršev z učitelji in s šolo 

Način sodelovanja Širši opis (besedilo učiteljev) f f % 

Govorilne ure Pogovorne ure, roditeljski sestanki. 91 65,5 

Individualni sestanki 

izven govorilnih ur 

Pogovor, osebni stik, osebno pridejo v šolo. 35 25,2 

Pisno sporočanje Pisna sporočila, zapis, beležka, preko e-pošte. 28 20,1 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Srečanja v šoli Ko pripeljejo otroka v šolo, pred poukom, po 

pouku. 

15 10,8 

Povabilo učitelja V šolo pridejo ob pozivu, povabilu učitelja; 

redko pridejo na svojo iniciativo. 

11 7,9 

Redko, po potrebi 1x letno, 2x letno, pridejo na predstavitve. 10 7,2 

Telefonski klic Telefonski klici. 10 7,2 

Obisk svetovalne službe Sestanki s svetovalno službo, obisk socialne 

delavke. 

7 5,0 

Ne sodelujejo Ne sodelujejo. 4 2,9 

 

3.7.13 Prednosti/primanjkljaji na posameznih področjih otrokovega razvoja 

Na vprašanje, ali so učitelji v času šolskega leta pri učencu zaznali prednosti/primanjkljaje na 

posameznih področjih razvoja v primerjavi z drugimi učenci v razredu, je odgovorilo 72 

učiteljev. Učitelji so pri tem vprašanju opisali učenčeve prednosti/primanjkljaje na naslednjih 

področjih: 

 logično-matematično področje, 

 jezikovno področje za tuji jezik (angleščino ali nemščino), 

 glasbeno področje, 

 telesno-gibalno področje, 

 prostorsko področje (orientacija v prostoru, branje zemljevidov, vizualne predstave …), 

 naravoslovno področje (sistematično opazovanje, razumevanje, razlikovanje …), 

 znotrajosebno področje (zavedanje lastnih misli, občutkov …), 

 medosebno področje (razumevanje drugih, uravnavanje medosebnih odnosov …). 

Področja smo priredili po ameriškem psihologu Gardnerju in njegovi teoriji raznoterih 

inteligentnosti. Izpostaviti moramo, da je velika večina učiteljev opisala zgolj tista področja 

učenca, na katerih so opazili prednosti oz. primanjkljaje, ostala področja so izpustili. Zato smo 

dobili manjše število odgovorov. 

 

Učitelji so opisali največ učencev (36), ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine. Pri teh učencih so 

izpostavili največ primanjkljajev na logično-matematičnem področju, telesno gibalnem in 

naravoslovnem področju. 
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Preglednica 21: Prednosti/primanjkljaji priseljenih učencev iz Bosne in Hercegovine po 

posameznih področjih 

Bosna in Hercegovina: 36 učencev 

 

Logično-

matematično 

področje 

Učitelji so za 18 učencev izpostavili primanjkljaje (npr. učenec ima slabo razvite 

količinske oz. številske predstave, nezmožnost sklepanja, povezovanja, slabo 

razvito logično razmišljanje). 

Pri 7 učencih so izpostavili prednosti (npr. učenec je hitro usvojil matematične 

vsebine, je zelo uspešen, odličen v logičnem razmišljanju, ima dobro razvito 

logično mišljenje in predstavljivost). 

Naravoslovno 

področje 

Pri 13 učencih so našteli naslednje primanjkljaje (npr. nepoznavanje naravnih 

pojavov, težave z razumevanjem terminologije, pomanjkanje življenjskih 

izkušenj, slabo razvita sposobnost opazovanja, učenec potrebuje spodbude za 

sistematično opazovanje in vodenje učitelja, učenec ni zmožen sklepanja, 

posploševanja). 

Učitelji so izpostavili prednosti pri 6 učencih (učenec je zelo uspešen, zelo dobro 

razume, opazuje, povezuje). 

Telesno-

gibalno 

področje 

Učenci (13) iz Bosne imajo slabšo koordinacijo gibov, slabšo motoriko, so manj 

gibljivi. Učitelji so opazili tudi pomanjkanje izkušenj z gibanjem, skupinskimi 

igrami …  

Pri 9 učencih so učitelji napisali, da je učenec gibalno zelo spreten, še posebno pri 

igrah z žogo, učenec je zelo gibčen ... 

Glasbeno 

področje 

 

Primanjkljaje na glasbenem področju so učitelji našteli za 11 učencev (učenec 

nima ritmičnega in melodičnega posluha, težje usvaja to snov). 

Pri 7 učencih so izpostavili prednosti (npr. učenka je takoj sprejela spevnost 

slovenskih pesmi, učenec ima dobro razvit posluh, poznavanje malih 

inštrumentov). 

Prostorsko 

področje 

Na področju prostorske orientacije so učitelji pri 11 učencih izpostavili npr. slabše 

vizualne predstave in branje zemljevidov, slabšo orientacijo na telesu, v prostoru 

in na ravnini, učenec se težko orientira na listu in v zvezku.  

Pri 8 učencih so opazili prednosti: orientacija po šoli zelo dobra, učenka je odlična 

v tem, pri delu je bolj samostojen na tem področju, se dobro orientira … 

Znotrajosebno 

področje 

 

Slabo prepoznavanje čustev, slabo razvit čut za odgovornost in za lastna dejanja, 

vzkipljivost, agresivnost, težave pri izražanju čustev, misli … so odgovori 

učiteljev o primanjkljajih, ki jih opazijo pri 10 učencih. 

Učitelji so našteli prednosti učencev (5) na tem področju: učenka se zaveda, če ji 

je neprijetno, učenec potencirano izrazi jezo, se umakne, odprto izraža svoje 

občutke. 

Medosebno 

področje 

 

Učitelji so izpostavili primanjkljaje tudi na tem področju (12 učencev) npr. učenec 

ne razume drugih in se ne zmore vživeti v druge, ne zna oceniti svojih neprimernih 

dejanj, prav tako zelo hitro reagira na dejanja, z drugimi je pogosto v konfliktu, 

ne zmore sam reševati konfliktov, iskanje pozornosti na neprimeren način, 

agresivne igre. 

Pri 10 učencih so izpostavili naslednje prednosti: učenec je bolj odprt do drugih, 

vendar tudi občutljiv, če drugemu povzroči bolečino hote ali nehote; je empatičen, 

hitro vzpostavi stike z drugimi. 

Jezikovno 

področje za 

tuji jezik 

Pri 10 učencih so izpostavili primanjkljaje na jezikovnem področju za tuji jezik 

(pred prihodom v šolo niso imeli pouka angleščine, opazijo se primanjkljaji, saj 

učenec nima pomoči staršev pri tem predmetu). 

Pri 8 učencih pa so učitelji opazili prednosti na tem področju: učenec dobro 

obvlada angleščino, hitro pomni slovenski jezik, hitro usvaja besedišče 

angleškega jezika. 
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Pri učencih, ki prihajajo s Kosova, so učitelji opazili primanjkljaje na logično-matematičnem 

področju, naravoslovnem in jezikovnem področju. Učenci s Kosova imajo največ prednosti na 

telesno-gibalnem področju. 

  

Preglednica 22: Prednosti/primanjkljaji priseljenih učencev s Kosova po posameznih 

področjih 

 

Učenci iz Makedonije so dosegli približno enako prednosti oz. primanjkljaje na posameznih 

področjih. Največ prednosti so učitelji izpostavili na prostorskem in naravoslovnem področju.  

 

Kosovo: 20 učencev 

Logično-

matematično 

področje 

Pri 10 učencih so učitelji izpostavili primanjkljaje pri razumevanju besedilnih 

nalog. Slabe številske predstave so omenili 3 učitelji, ostali so napisali, da je 

to področje zelo slabo. 

Pri 4 učencih so učitelji napisali, da so učenci dobri v matematiki. 

Naravoslovno 

področje 

 

Na tem področju učitelji niso našteli za nobenega učenca prednosti, temveč 

primanjkljaje (9 učencev) npr. razumevanje pojmov in uporaba le-teh v 

svojih primerih, zelo slabo, ozko znanje, slabše razumevanje. 

Jezikovno 

področje za 

tuji jezik  

8 učencev ima slabo predznanje, besedni zaklad, slabo znanje, ne razumejo 

tujega jezika. 

1 učenec zna dobro nemško. 

Medosebno 

področje 

Na tem področju so učitelji za 7 učencev izpostavili npr., da se učenec ob 

usmeritvah počasi vključuje v skupino, ima skromen besedni zaklad, slabše 

se prilagodi v novo okolje/učenec se je težje prilagajal, počutil se je 

ogroženega, deklica je čakala, da jo drugi povabijo medse. 

Pri 3 učencih so to področje izpostavili kot prednost npr. zelo hitro se je 

vključil. 

Prostorsko 

področje 

Primanjkljaji so opazni pri 6 učencih, in sicer so učitelji omenili slabo 

orientacijo.  

1 učitelj je področje izpostavil kot prednost, saj učenec dobro upravlja s 

slikovnim materialom. 

Glasbeno 

področje 

Pri 4 učencih so učitelji napisali, da ima zelo slabo znanje teorije, težave se 

kažejo v znanju besedil pesmic.  

2 učenca imata prednosti, in sicer igranje na instrumente. 

Znotrajosebno 

področje 

Pri 4 učencih so anketiranci označili to področje kot prednost.  

Pri 4 učencih so našteli naslednje primanjkljaje: težko izraža svoje misli in 

občutke, premalo samokritičnosti, zaprtost. 

Telesno-gibalno 

področje 

Na tem področju imajo otroci (po mnenju učiteljev) največ prednosti. 7 

učencev je v športu odličnih. 2 učitelja sta izpostavila močno področje 

učencev pri nogometu npr. je dober nogometaš, je dober športnik, učenec 

pozna skupinske igre. 

4 učenci kršijo pravila oz. učitelji so napisali, da pravil ne razumejo, niso 

zainteresirani za gibanje. 
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Preglednica 23: Prednosti/primanjkljaji priseljenih učencev iz Makedonije po posameznih 

področjih 

 

Ugotovili smo, da so učitelji pri učencih iz Albanije izpostavili več pomanjkljivosti kot 

prednosti. Primanjkljaji se kažejo na logično-matematičnem, glasbenem, naravoslovnem, 

prostorskem in znotrajosebnem področju, na ostalih področjih pa imajo učenci prednosti. 

 

Preglednica 24: Prednosti/primanjkljaji priseljenih učencev iz Albanije po posameznih 

področjih 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

Makedonija: 12 učencev 

Prostorsko 

področje 

4 učitelji so to področje označili kot prednost pri 4 učencih. En učitelj je za učenca 

opisal kot prednost dobro prostorsko orientacijo.  

2 učenca imata na tem področju primanjkljaje (težave pri orientaciji in vizualnih 

predstavah). 

Naravoslovno 

področje 

Pri 5 učencih so učitelji našteli naslednje prednosti: natančnost, obvladovanje 

poskusov. 

Primanjkljaji so opazni pri treh učencih (težave z razumevanjem, površno 

opazovanje, hitri sklepi). 

Znotrajosebno 

področje 

Na tem področju so učitelji za 4 učence napisali, da je to področje »zelo dobro«. 

Pri enakem številu učencev so našteli primanjkljaje (zaprtost vase, težko se izrazi). 

Jezikovno 

področje za 

tuji jezik 

Pri 5 učencih so izpostavili naslednje prednosti (učenec hitro usvaja posamezne 

besede, dobro razumevanje učenca, obvlada angleščino). 

Pri 5 učencih so našteli primanjkljaje  (težje usvaja jezik, besed ne zna priklicati, 

čeprav jih pozna). 

Logično-

matematično 

področje 

6 učiteljev je izpostavilo npr. učenec je dober logik, na tem področju je učenec zelo 

dober. 

Pri 7 učencih so učitelji napisali primanjkljaje (slabša pozornost, številske predstave, 

besedilne naloge, slabše logično sklepanje, veliki primanjkljaji). 

Glasbeno 

področje 

 

Zgolj 1 učenec je uspešen na tem področju. 

5 učencev ima primanjkljaje. Učitelji so napisali, da učenec težje sledi ritmu, je 

ritmično neusklajen, besedila si težje zapomni. 

Telesno-

gibalno 

področje 

Pri treh učencih so vidne spretnosti na tem področju. 

5 učencev ima primanjkljaje (manj spretni, slabše gibalne sposobnosti, slaba 

koncentracija). 

Medosebno 

področje 

Učitelji so pri dveh učencih izpostavili to področje kot prednostno. 

Za 8 učencev so našteli primanjkljaje na tem področju (učenka do sošolcev ne goji 

posebnih čustev, učenec je pogosto v konfliktu in se s pomočjo učiteljice in sošolcev 

tudi hitro umiri, zelo občutljiv na medosebne odnose, prisotni so primanjkljaji na 

tem področju). 

Albanija: 6 učencev 

Logično-

matematično 

področje 

Pri 4 učencih so učitelji opazili nižje sposobnosti, velik primanjkljaj učenca, 

nerazumevanje snovi. 

/  
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

 

4 učitelji so opisali prednosti/pomanjkljivosti za 4 učence iz Rusije. 2 učenca imata prednosti 

na telesno-gibalnem in jezikovnem področju. 

 

Preglednica 25: Prednosti/primanjkljaji priseljenih učencev iz Rusije po posameznih področjih 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

 

 

Glasbeno 

področje 

Primanjkljaji, ki so jih izpostavili učitelji pri 4 učencih so: ritem, besedilo, 

nerazumevanje snovi. 

1 učenec ima širše glasbeno ozadje, in je to izpostavljeno kot prednost. 

Naravoslovno 

področje 

Opazni so primanjkljaji pri 4 učencih, predvsem pri evalvaciji, interpretaciji in 

opisovanju.  

/ 

Prostorsko 

področje  

3 učenci imajo opazne primanjkljaje (pomanjkanje izkušenj,  nerazumevanje 

pojmov). 

1 učenec ima to področje dobro razvito. 

Znotrajosebno  

področje 

Učitelji so pri 3 učencih izpostavili, da je učenec občasno žalosten, saj ne dosega 

najvišjih rezultatov pri vseh predmetih.  

1 učenec ima prednost na tem področju.  

Medosebno 

področje 

2 učenca imata primanjkljaje pri medosebnih odnosih. 

2 učenca imata prednosti na področju empatije in tolerance (večja toleranca do 

drugačnih v vseh pogledih). 

Telesno- 

gibalno 

področje 

»Učenec napreduje in se lahko dokaže«, »učenec ima na tem področju veliko 

prednost« sta 2 učitelja podala mnenje za 2 učenca.  

/ 

Jezikovno 

področje za 

tuji jezik 

»Smisel za jezik« je opis prednosti dveh učencev na tem področju.  

1 učenec ima na tem področju primanjkljaj.  

Rusija: 4 učenci 

Telesno- 

gibalno 

področje 

Prednosti so opazne pri dveh učencih: izredne sposobnosti, deklica je trenirala 

izrazni ples. 

/  

Jezikovno 

področje za 

tuji jezik 

2 učenca imata prednosti na tem področju. En učenec se je angleščine učil že v 

Rusiji. 

/ 

Glasbeno 

področje 

1 deklica je na tem področju nadarjena. 

Pri 1 učencu so težave pri pomnjenju besedil pesmic. 

Logično- 

matematično 

področje 

Učitelji opazijo prednosti pri dveh učencih na tem področju (hitra odzivnost).  

Primanjkljaj je zapis števil po rusko in slovensko (1 učenec). 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

 

Učitelji so opisali 4 učence iz Ukrajine. Trije učenci dosegajo prednosti na jezikovnem 

področju, 2 učenca pa imata primanjkljaje na logično-matematičnem področju. 

 

Preglednica 26: Prednosti/primanjkljaji priseljenih učencev iz Ukrajine po posameznih 

področjih 

 

Medosebno  

področje  

Pri dveh učencih so vidni primanjkljaji: hitro razočaranje, če ni takoj sprejet v 

skupino, preveč se zanaša nase in težko sodeluje z ostalimi.   

Pri enem učencu se opazi, da je v prednosti na tem področju v primerjavi z ostalimi. 

Prostorsko 

področje 

En učenec ima dobro orientacijo v prostoru in na zemljevidu. 

En učenec nikoli ne zaide v konfliktne situacije, spontano pomaga vsakemu. 

Znotrajosebno 

področje 

2 učenca imata naslednje prednosti na tem področju: odgovornost, zanesljivost, 

razmišljata o svojem položaju kot tujca, o svoji prihodnosti, sta senzibilna, 

empatična.  

/ 

Naravoslovno  

področje 

Primanjkljaj opazen pri enem učencu, in sicer potrebuje veliko usmeritev učitelja. 

/ 

Ukrajina: 4 učenci 

Jezikovno 

področje za 

tuji jezik 

Trije učenci imajo na tem področju primanjkljaje (slabo besedišče, nerazumevanje, 

drugačen zapis črk, ne berejo slovenskih knjig, na področju tujega jezika ni bilo 

vidnega znanja). 

/ 

Logično-

matematično 

področje 

Primanjkljaji so opazni pri dveh učencih kot slabše razvito logično mišljenje in slaba 

številska predstavljivost. 

/ 

Glasbeno 

področje 

/ 

Na glasbenem področju ima 1 učenec primanjkljaj. 

Telesno- 

gibalno 

področje 

1 učenec ima prednost na tem področju, je precej visok in je sposobnejši od ostalih. 

2 učenca nista spretna. 

Medosebno  

področje  

2 učenca imata primanjkljaj (»učenec misli, da ni nikoli nič kriv«, »učenec se težko 

vključi v skupino«). 

1 učenka ima prednost na tem področju, in sicer »je zelo prilagodljiva«. 

Prostorsko 

področje 

Pri dveh učencih je ovira jezik in nerazumevanje, pri enem učencu je opazna slaba 

orientacija.  

/ 

Znotrajosebno 

področje 

Pri enem učencu je izpostavljena prednost (»pove, kaj čuti, zna to pokazati«). 

2 učenca svoja občutja še ne znata izraziti. 

Naravoslovno  

področje 

Primanjkljaji, ki so jih omenili učitelji pri dveh učencih, so, da ne znata sistematično 

opazovati, težje se izražata po opazovanju in pri dejavnostih). 

/ 
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2 učitelja sta opisala dva učenca, ki prihajata s Kitajske. Ugotovili smo, da imata oba učenca 

primanjkljaj na logično-matematičnem področju zgolj pri obravnavanju besedilnih nalog, saj 

imata težave pri branju. Oba učenca imata primanjkljaje na prostorskem področju. 

 

Preglednica 27: Prednosti/primanjkljaji priseljenih učencev s Kitajske po posameznih 

področjih 

 

Učitelji so opisali dva učenca iz Afganistana in Konga, po enega učenca pa iz Kazahstana, 

Turčije in Estonije.  

 

Kitajska: 2 učenca 

Logično-

matematično 

področje 

Prednosti enega učenca sta zelo hitro računanje in poznavanje števil. 

2 učenca imata primanjkljaj pri matematiki samo pri obravnavanju besedilnih nalog. 

Glasbeno 

področje 

Primanjkljaji so vidni pri petju in poznavanju besedil. 

En učenec ima prednost na področju plesa. 

 

Prostorsko 

področje  

2 učenca imata težave pri branju imen krajev in nepoznavanju okolja. 

1 učenec ima dobro orientacijo. 

Medosebno  

področje  

2 učenca imata prednost na tem področju (navezovanje novih prijateljstev, deček ne 

dela razlik in sodeluje z vsemi). 

Pri enem učencu je vzrok za primanjkljaj komunikacija, saj ta predstavlja oviro.  

Telesno- 

gibalno 

področje 

Pri dveh učencih je ovira jezik in nerazumevanje, pri enem učencu je opazna slaba 

orientacija.  

/ 

Znotrajosebno 

področje 

1 učenec ima prednost na tem področju, in sicer zna ubesediti svoje občutke, če je 

kdo grob do njega. 

Težko izražanje čustev (1 učenec). 

Naravoslovno  

področje 

Prednost enega učenca je njegovo dobro opazovanje. 

Primanjkljaji vidni pri enem učencu (pojmi, postopki). 

Jezikovno 

področje za 

tuji jezik 

/ 

/ 



Šenica, S. (2018). Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

60 

 

Preglednica 28: Prednosti/primanjkljaji priseljenih učencev glede na državo, od koder so se priselili 
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Prostorsko 
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3.7.14 Priseljeni učenci in prazniki 

Na vprašanje, ali priseljeni učenci ostanejo doma, kadar praznujejo svoje praznike, je 

odgovorilo 103 učiteljev za 143 učencev. Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali učenci ob 

»svojih« praznikih izostanejo od pouka ali se morda prilagodijo sistemu šole. 53,8 % oz. 77 

priseljenih učencev ponavadi ostane doma, od tega jih 43,4 % oz. 62 učencev zagotovo ostane 

doma. Učencev, ki ne ostanejo za »svoje« praznike doma, je slabih 3 % več.  

 

 »Podaljšajo praznike oz. bivanje v tujini (zaprosijo za to ugodnost).«  (Učenec iz Bosne, 

5. razred) 

 »Da. Starši so o tem spregovorili in pridobili soglasje.« (Učenec s Kosova, 4. razred) 

 »Ne. Nikoli ne manjka.« (Učenec s Kitajske, 2. razred) 

 

Graf 7: Ali učenci ostanejo ob svojih praznikih doma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.15 Kulturne razlike, ki jih v razredu opazijo učitelji 

Z vprašanjem, katere kulturne razlike priseljenih otrok opazijo učitelji, če učence primerjajo s 

slovenskimi, smo želeli ugotoviti, kaj kot kulturne razlike razumejo učitelji. Odgovorilo je 98 

učiteljev za 135 učencev. 38 anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo. 
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Anketiranci so izpostavili kulturne razlike med priseljenimi učenci, v primerjavi z našimi 

učenci na naslednjih področjih: hrana, prazniki, osebnostne lastnosti priseljencev, oblačenje, 

vedenje, navade, vera in igre. 

 

Učitelji pri 40,7 % (55 od skupno 135) priseljenih učencev niso opazili kulturnih razlik 

(odgovora »ni razlik«, »ni nobenih posebnosti«). En učitelj meni, da bi moral »dobiti podatek« 

o kulturnih razlikah učenca, en učitelj je napisal, da se »učenci prilagajajo našim navadam«. 

 

Pri 37 % priseljenih učencev so učitelji opazili razlike pri hrani. Navedli so, da priseljeni učenci 

»ne jedo svinjskega mesa«, »imajo prilagojen jedilnik«, da jim »naša hrana ni poznana« in da 

se otroci »pri kosilu navajajo na naše okuse«. Pri 22,2 % priseljenih učencev se najdejo razlike 

v praznikih, nekaj učiteljev je izpostavilo predvsem »muslimanske praznike«. Pri 18,6 % 

priseljenih učencev se pojavijo razlike v osebnostnih lastnostih. Učitelji navajajo, da so 

priseljeni učenci »zadržani do nepoznanih oseb«, »zaprti vase« in da »ne govorijo veliko o svoji 

družini«. Izpostavili so, da imajo nekateri učenci »večje spoštovanje do šole in učiteljev«, »bolj 

cenijo družinske vrednote« in »spoštujejo avtoriteto učitelja«.  

Pri manj kot 10 % priseljenih učencev anketiranci navajajo razlike v kulturi oblačenja. Nekaj 

anketirancev je pri priseljenih učencih opazilo razlike v njihovem vedenju, pri navadah, običajih 

in veri. Trije učitelji so pri treh učencih opazili različnost iger, ki se jih otroci igrajo.  

 

Žal anketiranci niso napisali poglobljenih odgovorov.  

 

Preglednica 29: Kulturne razlike, ki jih pri priseljenih učencih opazijo učitelji 

Kategorija 

odgovora 

Širši opis (besedilo učiteljev) f f % 

Ni razlik  Nobenih posebnosti, razlik ni opaziti, nimam podatka, 

nisem opazila, jih v šoli ne izkazuje (ostajajo v družinskem 

krogu), prilagajajo se našim navadam. 

55 40,7 

Hrana  Ne je svinjine, naša hrana jim ni poznana, slabe prehrambne 

navade, post, v šolo je deklica prinesla meso, ki je bilo 

zavito kot bonboni. 

50 37,0 

Prazniki  Verski prazniki, muslimanski prazniki, dan otroka, 

praznike praznujejo s sorodniki in v domačem okolju. 

30 22,2 

Osebnostne 

lastnosti 

Zadržanost do nepoznanih oseb, zaprt je vase, o svoji 

družini ne govori veliko, brezbrižnost do šolskega dela, 

znanje ni vrednota, goljufanje, ne prizna krivde, večji 

poudarek na družinskih vrednotah, bolj družinsko povezani, 

večje spoštovanje do šole, učiteljev, spoštovanje do 

16 18,6 
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avtoritete, zadržki glede sodelovanja pri nekaterih 

dejavnostih, odnos do ženskega spola, pri jedi mirnejši od 

ostalih. 

Oblačenje  Zunanja urejenost, zelo elegantno oblečen, pod obleko nosi 

pižamo, za športno uro se preobleče na stranišču v dolge 

rokave in hlače, ne nosi copat. 

11 8,1 

Vedenje  Obnašanje, pri jedi je mirnejši, kultura obnašanja oz. 

vedenja (nespoštovanje odraslih, grde besede, pretepanje), 

ne pospravlja za seboj. 

7 5,2 

Navade, običaji Navade, običaji. 6 4,4 

Vera Jutranje molitve, vera. 4 2,9 

Igre  Igra. 3 2,2 

 

 

Preglednica 30: Nekateri opisi učiteljev o kulturnih razlikah priseljenih učencev glede na 

državo priselitve 

Rusija  »Sprva se je deček za šolo oblačil zelo elegantno, nato so se prilagodili in 

se je oblačil kot ostali otroci.« (1. razred)  

 »Ker je še prvošolec, ni videti nekih posebnih kulturnih razlik. (Ne nosi 

copat, ima čevlje, ki so samo za razred.)« (1. razred) 

Kosovo   »Nekoliko bolj vase zaprt, o svoji družini ne govori veliko, vendar pa ga 

drugi zanimajo in se rad druži z vrstniki. Doma živi v eni hiši z več sorodniki, 

ki so nekoliko izolirani od drugih (se popoldne ne druži z drugimi otroki). 

(2. razred)  

 »Učenci praznujejo praznike skupaj s sorodniki. Ni v navadi, da bi se tedaj 

družili izven družinskega okolja (potovanja, izleti, dopusti …).« ( 4. razred) 

 »Jedi, navade, praznovanja, oblačenje.« (Razred ni znan.) 

Albanija   »Ne je svinjine, pod obleko nosi pižamo …« (1. razred)  

 »Jutranje molitve, praznovanja.« (4. razred)  

Bosna in 

Hercegovina 

 »Navade, jedi – svinjsko meso, odnos do ženskega spola.« (Razred ni znan.) 

 »Večji poudarek na družinskih vrednotah in večje spoštovanje do šole, 

učiteljev.« (5. razred)  

 »Muslimanski običaji (ne je svinjine, praznuje muslimanske praznike).« (5. 

razred)  

 »Jedi, kultura obnašanja oz. vedenja (nespoštovanje odraslih, ne 

pozdravljanje odraslih, grde besede, pretepanje, kletvice).« (2. razred) 

Makedonija   »Igre, jedi.« (2. razred)      

 »Jedi, igre, praznovanja, spoštovanje avtoritete …« (5. razred)  

 »Nič posebnega. Otrok je rad pripovedoval o svojih običajih, praznikih. 

Naučil nas je kar nekaj pesmi in seznanil s pomenom mnogih besed. (3. 

razred) 

Južna Koreja  »Drugačna oblačila, zelo drugačna, močno začinjena hrana, lepo je, da 

praznujejo dan otroka 5. 5. in takrat gredo s starši z otrokom na izlet v Južno 

Korejo.« (2. razred) 

Kazahstan  »Jedi, igre.« (2. razred) 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

 



Šenica, S. (2018). Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

64 

 

… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Afganistan  »Imela je prilagojen jedilnik malice, navade oblačenja (predvsem 

preoblačenje za šport: dolgi rokavi, hlače, preoblačenje na WC).« (3. 

razred) 

Kitajska  »Pri kosilu se navaja na naše okuse. Pogosto je oblečena v oblekice, ki jih 

babica pošlje s Kitajske. Prvi dan je prinesla v šolo meso, ki je bilo zavito 

kot bonboni.« (4. razred) 

 

3.7.16 Dodatno izobraževanje učiteljev 

Učitelje smo vprašali, ali si želijo dodatno izobraževanje za delo s priseljenimi učenci. 

Zanimalo nas je namreč, kako kompetentne se počutijo pri delu s priseljenimi učenci. Odgovor 

nas je presenetil. Pričakovali smo večji delež učiteljev, ki si želijo dodatno izobraževanje, saj 

iz izkušenj vem, da smo v času študija dobili zelo malo znanja o omenjeni vsebini.  

 

Na vprašanje je odgovorilo 106 učiteljev. Skoraj polovica (49 % oz. 52) učiteljev ne želi 

dodatnega izobraževanja za delo s priseljenimi učenci. Vseeno ne smemo spregledati 51 % oz. 

54 učiteljev, ki si želijo dodatnega izobraževanja. S tem se zavedajo, da imajo pri delu z učenci 

priseljenci težave oz. vedo, da potrebujejo dodatno znanje za uspešno vključitev učencev v 

razred. 

 

Graf 8: Delež učiteljev, ki želijo oz. ne želijo dodatnega izobraževanja za delo z otroki 

priseljenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašani so imeli možnost, da napišejo, na katerem področju si želijo dodatno izobraževanje. 

Nekateri so napisali več odgovorov.  

51,0%
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 DA  NE

Ali želijo učitelji 
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Ugotovili smo, da imajo učitelji pri delu s priseljenimi učenci največ težav na jezikovnem 

področju. 40,4 % oz. 21 učiteljev (od skupno 52 učiteljev) se sprašuje »kako učenca naučiti 

slovenščino«, »kako zasnovati pouk slovenskega jezika«, »kako poučevati slovenski jezik«, 

»kako vaditi jezik v razredu« oz. »kako najlažje odpraviti jezikovne prepreke pri priseljencih«. 

Učitelji so napisali, da potrebujejo »pomoč pri začetnem učenju jezika«.  

 

17,3 % oz. 9 učiteljev je izpostavilo področje socialne integracije priseljencev. Zanima jih 

»vključevanje tujcev«, »kako vključiti priseljence v razred« oz. jih »integrirati v razred/okolje« 

in jih pri tem »naučiti socialnih veščin«. 11,5 % učiteljev želi razširiti svoje znanje na področju 

kulture in »razumevanju kulturnih razlik«, s katerimi se soočajo. Enak delež učiteljev se 

sprašuje, »kako se otroku približati«, »kakšni so načini pristopov do otrok«, »na kaj vse je 

potrebno paziti« pri navezovanju stikov s priseljencem. 

Ostala področja, ki so jih našteli učitelji, so: 

- sporazumevanje/komuniciranje s priseljenimi otroki; 

- poučevanje priseljencev; 

- sodelovanje s starši priseljencev; 

- prilagoditve otrokom pri preverjanju znanja; 

- ocenjevanje znanja; 

- primeri dobre prakse; 

- arabski jezik … 

 

Preglednica 31: Področja, kjer imajo učitelji največ težav pri delu s priseljenimi učenci 

 

Kategorija 

odgovora 

Širši opis (besedilo učiteljev) f f % 

Jezikovno področje Poučevanje slovenskega jezika, kako zasnovati pouk 

slovenskega jezika, začetno učenje jezika, praktična 

uporaba slovenskega jezika, postopno, metodično uvajanje 

slovenskega jezika, poznavanje jezika, kako najlažje 

odpraviti jezikovne prepreke. 

21 40,4 

Socialna integracija  Socialno vključevanje, vključevanje tujcev, integracija v 

razred/okolje, socialne veščine. 

9 17,3 

Področje kulture Razumevanje kulturnih razlik, razumevanje njihove 

kulture, premagovanje kulturnih razlik, spoznavanje kultur 

iz dežel, od koder prihajajo. 

6 11,5 

Pristop do otroka Kako se otroku približati, na kaj vse je potrebno paziti, 

kakšne pristope uporabljajo drugi učitelji. 

6 11,5 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Sporazumevanje Komunikacija z učencem, kako se z njim sporazumeti, 

težava zaradi obojestranskega nerazumevanja jezika. 

4 7,7 

Poučevanje – 

splošno 

Načini poučevanja otrok, kako jih poučevati. 3 5,8 

Sodelovanje s starši Delo s starši, komunikacija s starši. 3 5,8 

Ocenjevanje znanja Kako ocenjevati, na kakšen način, kriteriji ocenjevanja, 

sestavljanje preizkusov – prilagoditve. 

3 5,8 

Drugo (9) Na vseh področjih, primeri dobre prakse, delo z njimi, splošni napotki, 

socialno področje, specialno področje, pedagoško področje, tujci, arabski 

jezik. 
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4 POVZETEK UGOTOVITEV SPLETNEGA 

VPRAŠALNIKA ZA UČITELJE 

 

S pomočjo spletnega anketnega vprašalnika smo med učitelji razrednega pouka zbrali rezultate 

o učencih priseljencih in medkulturnih razlikah v njihovih razredih. Učitelje smo povprašali, 

katere kulturne razlike opazijo pri priseljenih učencih v primerjavi s slovenskimi učenci, kaj je 

priseljenim učencem najbolj v oporo pri vključevanju v življenje na šoli, na kakšen način 

najpogosteje obravnavajo teme o medkulturnih razlikah, kdo jim pomaga pri sporazumevanju 

s starši priseljenih učencev in na kakšen način starši sodelujejo s šolo ter z učitelji. Na podlagi 

rezultatov lahko odgovorimo na naša raziskovalna vprašanja. 

 

RV 1) Katere kulturne razlike opazijo učitelji pri učencih priseljencih iz različnih 

držav? So opazne določene kulturne razlike pri učencih, ki prihajajo iz istega območja 

(v oblačilni kulturi, praznovanjih, prehranskih navadah …)?  

 

Ugotovili smo, da učitelji ne opazijo kulturnih razlik. To potrdimo z odgovori 98 učiteljev, ki 

so za 40,7 % oziroma 55 učencev navedli, da kulturnih razlik ne opazijo. Zaradi nepoglobljenih 

odgovorov učiteljev ne moremo sklepati na kulturne razlike priseljenih učencev po posameznih 

državah. Učitelji navajajo največ kulturnih razlik v primerjavi s slovenskimi učenci na področju 

hrane in praznikov. Pri 37 % učencev učitelji opazijo razlike na področju prehranskih navad in 

pri 22,2 % na področju praznikov (od skupno 135 učencev). 

Učitelji pri 18,6 % priseljenih učencev zaznajo razlike glede osebnostnih lastnosti, pri 8,1 % 

učencih opazijo razlike v kulturi oblačenja. Pri manj kot 7 % priseljenih učencev opazijo razlike 

na področju vedenja, navad/običajev, vere in iger. Rezultati so nas presenetili, saj smo 

pričakovali višji odstotek kulturnih razlik, ki se pojavljajo pri priseljenih učencih na področju 

navad oz. običajev in vere. 

 

RV 2) Kaj je po mnenju učiteljev priseljenim učencem najbolj v oporo pri vključevanju 

v življenje na šoli?  

 

111 učiteljev meni, da je pri vključevanju v življenje na šoli 87,6 % priseljenim učencem najbolj 

v oporo pomoč sošolcev. Pogovori z razrednikom so po mnenju učiteljev prav tako zelo 
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pomembna pomoč pri vključitvi v življenje na šoli. Sledita individualna pomoč strokovnih 

delavcev, ki olajša življenje v novem okolju in sodelovanje staršev. Po mnenju učiteljev je 

sodelovanje staršev bolj pomembna podpora v novem okolju (52,6 % odgovorov) v primerjavi 

z individualno pomočjo strokovnih delavcev (44,9 % odgovorov). 

 

RV 3) Kdo učiteljem pomaga pri jezikovnih ovirah? Kako sodelujejo s starši? 

 

Ugotovili smo, da največ učiteljev pri sporazumevanju s starši priseljenih učencev pomoči ne 

potrebuje. Pri sporazumevanju s starši priseljenih učencev 29,8 % (od skupno 131) priseljenih 

učencev nima bistvenih težav, saj v večini primerov starši govorijo oz. razumejo slovensko, 

komunicirajo počasi, a se razumejo. To potrjuje tudi rezultat, da vsaj eden od staršev pri 84,1 

% priseljenih učencev (od skupno 144 učencev) razume ali govori slovensko. 

V primeru, da se pojavijo ovire pri sporazumevanju zaradi neznanja tujega jezika tako učiteljev 

kot tudi staršev, se učitelji po pomoč obrnejo na strokovne delavce šole (drugi učitelji, 

svetovalna delavka, pedagoginja, učitelji tujih jezikov ipd.). Te pomoči se po oceni učiteljev 

poslužujejo pri 23,7 % učencev (od skupno 131 učencev). Pri 16,8 % učencev so pri 

sporazumevanju prisotni sorodniki. Pri 9,2 % učencev se učitelji v komunikaciji s starši 

znajdejo sami; uporabljajo slovar, prevajalnik ali pa dobro razumejo jezik priseljencev. Pri 

manjšem številu staršev (v večini na mednarodni šoli) je prisoten prevajalec. Sporazumevanje 

s starši olajšajo tudi učenci oz. drugi starši, ki poznajo jezik oz. prihajajo iz istega kulturnega 

okolja. 

Ob vprašanju, na kakšen način starši priseljenih učencev sodelujejo z učitelji in šolo, je največ 

učiteljev izpostavilo udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih in individualnih sestankih. 

Takšen način sodelovanja so učitelji izpostavili pri 90,7 % učencev (od skupno 139 učencev). 

Pisno se učitelji sporazumevajo pri 20,1 % učencev. Starši 7,2 % učencev pridejo na šolo manj 

kot 3x v letu, starši 5 % učencev obišče svetovalno delavko, le 2,9 % staršev pa s šolo oz. 

učitelji ne sodeluje. 

 

RV 4) Ali učitelji menijo, da bi potrebovali dodatno izobraževanje za delo z učenci 

priseljenci? 

 

Željo po dodatnem izobraževanju za delo s priseljenimi učenci je izrazilo 51 % učiteljev (od 

skupno 106). Približno polovica učiteljev meni, da ima pri delu s priseljenimi učenci težave. 
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Dodatno izobraževanje si želijo na jezikovnem področju in področju socialnega vključevanja 

priseljencev v razred/oddelek. Težave jim povzroča poučevanje slovenščine priseljenih 

učencev, saj ni njihov materni jezik. Zgolj 11,5 % učiteljev (od skupno 52) si želi dodatno 

izobraževanje na področju razumevanja kulture in kulturnih razlik. Rezultat nas spodbudi k 

razmišljanju, da se velika večina učiteljev ne zaveda, kako pomembno je poznavanje kulturnih 

razlik priseljenih učencev, glede na to, da je precej učiteljev izpostavilo, da kulturnih razlik pri 

učencih v primerjavi s slovenskimi učenci sploh ne opazijo. 

 

RV 5) Na kakšen način učitelji najpogosteje obravnavajo teme o kulturnih razlikah? 

 

Teme o medkulturnih razlikah učitelji najpogosteje obravnavajo preko socialnih iger s ciljem 

sprejemanja drugačnosti in z vsebinami, ki jih ponuja učbenik. Socialne igre izvaja 72,9 % 

učiteljev (od skupno 122 učiteljev), 66,4 % učiteljev (od skupno 134) pa se zanaša na vsebino, 

ki je predstavljena v učbeniku. 36,2 % učiteljev od skupno 127 pogosto obravnava teme o 

medkulturnih razlikah s pomočjo otroških leposlovnih knjig. Četrtina učiteljev v pouk pogosto 

vključi filme o tej vsebini. 72,3 % od skupno 119 učiteljev poredko povabi gosta v razred.  
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5 SKLEP 

 

Teme, vezane na področje večkulturnosti in medkulturnosti, so deležne vse več razprav, katerih 

se lotevajo številni tuji in slovenski avtorji. Vzgojno-izobraževalne ustanove in njihovi 

strokovni delavci iščejo ustrezne rešitve, kako čim uspešneje vključiti učence priseljence v 

slovenske osnovne šole in jim zagotoviti enake možnosti izobraževanja brez diskriminacije. Pri 

tem morajo upoštevati različnost učencev in spoštovati njihovo kulturo. Vse učence morajo 

vzgajati v strpnosti za življenje v medkulturni družbi in jih naučiti sprejemati raznolikost sveta. 

Učenci priseljenci nikoli ne bodo pozabili počutja ob prihodu v novo šolsko okolje, od učiteljev 

pa je odvisno, kakšen spomin bodo vtisnili učencem. Zato imajo učitelji razrednega pouka zelo 

pomembno vlogo v življenju priseljenih učencev. Od leta 2006 do leta 2015 se je v Slovenijo 

priselilo 21.033 otrok. Največ otrok je prišlo iz Bosne in Hercegovine, s Kosova, iz Republike 

Makedonije in Srbije. Manj kot 1.000 otrok se je priselilo iz Hrvaške, Nemčije, Italije, Rusije 

in Avstrije. V istem obdobju se je iz Slovenije odselilo 12.206 otrok. Največ otrok se je odselilo 

v sosednjo Avstrijo, sledita Nemčija ter Bosna in Hercegovina. V šolskem letu 2016/2017 je 

bilo v slovenskih šolah največ priseljenih učencev iz Bosne in Hercegovine, s Kosova, iz 

Makedonije, Albanije in Rusije. Rezultat raziskave nas je presenetil, saj smo s pomočjo 

anketnega vprašalnika zbrali odgovore učiteljev, da je šolo v omenjenem šolskem letu 

obiskovalo 13 učencev iz Albanije. Iz podatkov o številu priseljenih otrok v Slovenijo pa smo 

ugotovili, da se je v letih 2006–2015 iz te države v Slovenijo priselilo zgolj 12 otrok. V 

slovenske osnovne šole prihajajo še otroci iz Ukrajine, Kitajske in Srbije. Gre za države, iz 

katerih se je med leti 2006 in 2015 priselilo v Slovenijo nad 100 otrok, mlajših od 15 let.  

Največ otrok se je priselilo mlajših od 5 let (9.623), najmanj priseljenih otrok pa je starih od 10 

do 14 let (5.377). Priseljeni otroci, stari od 5–9 let, so druga najštevilčnejša skupina, ki prihaja 

v Slovenijo. Glede na naše rezultate raziskave je več kot polovica priseljenih učencev takoj ob 

prihodu prvič vključena v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. V razred so vključeni brez 

predhodnega stika s slovensko kulturo, jezikom. Ugotovili smo, da jim je pri vključevanju v 

življenje na šolo najbolj v oporo pomoč sošolcev poleg pogovorov z razrednikom. Le manjši 

delež učencev ima težave pri vključevanju. V veliki večini so priseljeni učenci zelo dobro 

sprejeti v razredno skupnost, saj največ učiteljev nameni pozornost ravno temu, da so učenci 

sprejeti v razred. K uspešni vključitvi v razred zagotovo pripomorejo tudi socialne igre s ciljem 

sprejemanja drugačnosti, ki se jih učitelji pri obravnavanju tem o medkulturnih razlikah 

najpogosteje poslužujejo.  
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Pri delu s priseljenimi učenci je zelo malo učiteljev (14,8 % od 128) pozornih na kulturo teh 

učencev, na njihove navade, običaje, praznovanja. Učitelji pri 40,7 % priseljenih učencev ne 

opazijo nobenih kulturnih razlik v primerjavi s slovenskimi učenci. Ob tem se sprašujemo, ali 

morda učitelji ne opazujejo dovolj dobro svojih učencev ali pa se morda priseljeni učenci 

prilagodijo našemu načinu življenja v tolikšni meri, da njihova narodnost, identiteta v večji 

skupini učencev ne prideta do izraza. Kulturne razlike največ učiteljev opazi na področju hrane 

in praznikov (pri 59,2 % učencev). Manj učiteljev opazi razlike na področju vedenja učencev, 

osebnostnih lastnosti, navad oz. običajev, vere in iger. Pri večini priseljenih učencev so učitelji 

našteli več pomanjkljivosti kot prednosti na različnih področjih razvoja v primerjavi s 

slovenskimi učenci. Učitelji pri učencih iz Bosne in Hercegovine, ki so najštevilčnejši med 

priseljenimi učenci v Sloveniji, navajajo več primanjkljajev kot prednosti, in sicer na vseh 

področjih razvoja. Največ primanjkljajev imajo ti učenci na logično-matematičnem, telesno-

gibalnem in naravoslovnem področju. Pri učencih s Kosova učitelji navajajo največ 

primanjkljajev na logično-matematičnem področju, med prednostmi pa najpogosteje 

izpostavljajo telesno-gibalno področje. Pri učencih iz Makedonije je večina učiteljev navedla 

enako število učencev, pri katerih zaznajo na jezikovnem področju za tuji jezik in 

znotrajosebnem področju tako prednosti kot pomanjkljivosti, med primanjkljaji pa so učitelji 

najpogosteje izpostavili medosebno področje. Pri učencih iz Albanije smo ugotovili več 

pomanjkljivosti kot prednosti. Primanjkljaji so prisotni na logično-matematičnem, glasbenem, 

prostorskem, znotrajosebnem in naravoslovnem področju. Priseljeni učenci iz Rusije imajo 

največ prednosti na telesno-gibalnem, jezikovnem in znotrajosebnem področju. Primanjkljaje 

pri teh učencih učitelji izpostavljajo na medosebnem področju. Učenci, ki prihajajo iz Ukrajine, 

so na jezikovnem področju za tuji jezik dosegli največ prednosti, primanjkljaji se kažejo na 

logično-matematičnem, prostorskem in naravoslovnem področju. Ugotovili smo, da ima večina 

učencev težave na posameznih področjih predvsem zaradi neznanja jezika. Učitelji so navajali, 

da je pomanjkljivo znanje jezika velika ovira (npr. skromen besedni zaklad, nerazumevanje 

nalog zaradi jezika, nerazumevanje razlage terminov). Vemo, da jezik predstavlja pregrado, 

sploh če učenci nimajo možnosti spoznati kompleksnejših izrazov v svojem jeziku.  

V raziskavi dobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na priseljene učence glede posameznih 

držav. Zajeli smo premajhen vzorec učiteljev, dobili smo premalo odgovorov oz. učitelji niso 

poglobljeno odgovarjali na zastavljena vprašanja, nekateri niso natančno izpolnili anketnih 

vprašalnikov.  
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Magistrsko delo zaključujemo z zavedanjem tistih učiteljev, ki potrebujejo dodatno 

izobraževanje pri delu s priseljenimi učenci. Ti učitelji vedo, da bi lahko svoje delo pri 

poučevanju priseljenih učencev izboljšali in si želijo dodatno usposabljanje. Žal si kar polovica 

učiteljev ne želi dodatnega izobraževanja za delo s priseljenimi učenci. Želimo si, da bi bili 

učitelji v prihodnje bolj pozorni na kulturo svojih učencev, na njihove navade, običaje, 

praznovanja, jezik. V pouk naj vključijo kulturne posebnosti svojih učencev in na ta način 

razvijajo medkulturne kompetence otrok. Tako kot je raznolik svet, naj bo raznolik tudi pouk.  
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7 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Število priseljenih otrok v Slovenijo, mlajših od 15 let, od leta 2006 do leta 2015 

glede na državo prejšnjega prebivališča 

 

PRILOGA 2: Države, iz katerih se je priselilo od leta 2006 do leta 2015 v Slovenijo največ 

otrok 

 

PRILOGA 3: Število priseljenih otrok (najmanj 100) po državi prejšnjega prebivališča od 

leta 2006 do leta 2015, glede na starostno kategorijo  

 

PRILOGA 4: Število priseljenih otrok (najmanj 30) do 15. leta v obdobju 2006–2015 glede 

na državo, iz katere so se priselili  
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PRILOGA 1 

Število priseljenih otrok v Slovenijo, mlajših od 15 let, od leta 2006 do leta 2015 glede na 

državo prejšnjega prebivališča 

Opomba: Podatke smo pridobili v tujem jeziku. 

Vir: SURS, 2017 

 PARTNER 2006–2015 

1. Bosnia and Herzegovina 5.251 

2. Kosovo  2.701 

3. Republic of Macedonia 1.819 

4. Serbia 1.618 

5. Croatia 848 

6. Germany  700 

7. Italy 700 

8. Russia 539 

9. Austria 520 

10. Ukraine 346 

11. United States 329 

12. United Kingdom 212 

13. Belgium 193 

14. Switzerland 187 

15. Bulgaria 182 

16. France 156 

17. China (including Hong Kong) 144 

18. Slovakia 92 

19. Montenegro 84 

20. Australia 80 

21. Moldova 73 

22. Poland 65 

23. Czech Republic 62 

24. Hungary 61 

25. Spain 61 

26. Netherlands 59 

27. Luxembourg 54 

28. Canada 50 

29. Romania 50 

30. Sweden 45 

31. Dominican Republic 43 

32. Brazil 35 

33. Thailand 35 

34. Ireland 34 

35. Kazakhstan 31 

36. Argentina 30 

37. Japan 29 

38. New Zealand 27 

39. Turkey 27 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

40. Ghana 24 

41. Portugal 24 

42. Belarus 20 

43. Egypt 20 

44. Somalia 18 

45. Greece 17 

46. Guinea-Bissau 17 

47. Philippines 17 

48. Mexico 16 

49. South Africa 15 

50. Syria 15 

51. Venezuela 15 

52. Estonia 13 

53. Albania 12 

54. Finland 12 

55. India 12 

56. Indonesia 12 

57. Singapore 12 

58. Denmark 11 

59. Madagascar 10 

60. United Arab Emirates 10 

61. Latvia 9 

62. Norway 9 

63. Peru 9 

64. Saudi Arabia 9 

65. South Korea 9 

66. Yemen 9 

67. Israel 8 

68. Cyprus 7 

69. Jordan 7 

70. Cambodia 6 

71. Chile 6 

72. Cuba 6 

73. Kuwait 6 

74. Lithuania 6 

75. Malta 6 

76. Colombia 5 

77. Iran 5 

78. Kenya 5 

79. Vietnam 5 

80. Iceland 4 

81. Liberia 4 

82. Guinea 3 

83. Iraq 3 

84. Sudan 3 

85. Taiwan 3 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

86. Tunisia 3 

87. Uzbekistan 3 

88. Azerbaijan 2 

89. Cape Verde 2 

90. Democratic Republic of the Congo 2 

91. Ethiopia 2 

92. Libya 2 

93. Liechtenstein 2 

94. North Korea 2 

95. Panama 2 

96. Qatar 2 

97. Sri Lanka 2 

98. Polynesia 1 

99. Bahrain 1 

100. Cameroon 1 

101. Cayman Islands (UK) 1 

102. Congo 1 

103. Ecuador 1 

104. Georgia 1 

105. Jamaica 1 

106. Malawi 1 

107. Malaysia 1 

108. Morocco 1 

109. Nepal 1 

110. Pakistan 1 

111. Tajikistan 1 

112. Trinidad and Tobago 1 

113. Uruguay 1 

Unknown 2.945 

Total  21.033 

 

Države, iz katerih se otroci niso nikoli priselili v Slovenijo (2006–2015) 

Afghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla (UK), Antigua and Barbuda, Armenia, Aruba 

(NL), Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda (UK), Bhutan, Bolivia, 

Botswana, British Virgin Islands (UK), Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Central 

African Republic, Chad, Comoros, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica, El Salvador, 

Equatorial Guinea, Eritrea, Falkland Islands (UK), Federated States of Micronesia, Fiji, Gabon, 

Gambia, The Gibraltar (UK), Greenland (DK), Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 

Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Lesotho, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, 

Mauritius, Monaco, Mongolia, Montserrat (UK), Mozambique, Myanmar/Burma, Namibia, 

Nauru, New Caledonia (FR), Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Palau, Palestine, Papua New 

Guinea, Paraguay, Pitcairn Islands (UK), Rwanda, Saint Helena – Ascension and Tristan da 
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Cunha (UK), Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Pierre and Miquelon (FR), Saint Vincent 

and the Grenadines, Samoa, San Marino, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra 

Leone, Solomon Islands, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Turks 

and Caicos Islands (UK), Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Vatican City State, Wallis and Futuna 

(FR), Western Sahara, Zambia, Zimbabwe. 

 

Države, iz katerih ni znanega števila priseljenih otrok  

American Samoa (US), Antarctica, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, British Indian Ocean 

Territory (UK), Christmas Island (AU), Cocos (Keeling) Islands (AU), Cook Islands (NZ), 

Curaçao, Faroes (DK), French Southern Territories (FR), Guadeloupe, Guam (US), Guernsey, 

Guyane, Hong Kong, Isle of Man, Jersey, Macao, Martinique, Mayotte, Melanesia, Niue (NZ), 

Norfolk Island (AU), Northern Mariana Islands (US), Puerto Rico (US), Saint Martin (FR), 

Saint-Barthélemy (FR), Sint Maarten, South Georgia and the South Sandwich Islands (UK), 

South Sudan, Svalbard and Jan Mayen, Timor-Leste, Tokelau (NZ), US Virgin Islands (US). 
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PRILOGA 2 

Preglednica 1: Države, iz katerih se je priselilo leta 2006 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVE 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Avstrija 103 7 3 113 

Nemčija 85 16 7 108 

Hrvaška 49 6 5 60 

Srbija 37 6 4 47 

Italija 27 6 3 36 

ZDA 27 1 0 28 

Bosna in Hercegovina 21 5 1 27 

Švica 19 0 0 19 

Rusija 10 5 0 15 

Belgija 14 0 0 14 

Republika Makedonija 9 3 1 13 

Velika Britanija 13 0 0 13 

Druge evropske države (12) 

Francija, Španija, Slovaška, Luksemburg, 

Nizozemska, Češka republika, Malta, 

Portugalska, Švedska, Ukrajina, Irska, 

Romunija 

36 

 

5 

 

1 

 

42 

 

Druge azijske države (5) 

Kitajska in Hong Kong, Japonska, 

Malezija, Singapur, Združeni arabski 

emirati 

6 

 

0 

 

0 

 

6 

 

Druge afriške države (3) 

Republika Južna Afrika, Kenija, Tunizija 

5 

 

0 

 

0 

 

5 

 

Druge ameriške države (4) 

Kanada, Argentina, Brazilija, Mehika 

9 4 

 

2 

 

15 

 

Avstralija in Oceanija (2) 

Avstralija, Nova Zelandija 

6 

 

1 0 7 

Neznana država prejšnjega prebivališča 375 301 337 1.013 

SKUPAJ 851 366 364 1.581 
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Preglednica 2: Države, iz katerih se je priselilo leta 2007 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVE 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Nemčija 29 1 7 37 

Srbija 12 11 10 33 

Avstrija 11 2 9 22 

Hrvaška 15 2 3 20 

Italija 14 4 1 19 

ZDA 9 6 3 18 

Bosna in Hercegovina 8 3 5 16 

Švica 5 3 3 11 

Avstralija 3 5 2 10 

Druge evropske države (17) 

Luksemburg, Republika Makedonija, Irska, 

Belgija, Madžarska, Romunija, Rusija, 

Turčija, Velika Britanija, Češka republika, 

Francija, Liechtenstein, Črna gora, 

Nizozemska, Slovaška, Švedska, Ukrajina 

27 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

33 

 

Druge azijske države (5) 

Kitajska in Hong Kong, Indija, Kazahstan, 

Singapur, Združeni arabski emirati 

2 2 1 5 

Druge afriške države (2) 

Egipt, Republika Južna Amerika 

1 2 1 4 

Druge ameriške države (1) 

Kanada 

1 1 0 2 

Avstralija in Oceanija 0 0 0 0 

Neznana država prejšnjega prebivališča 663 479 475 1.617 

SKUPAJ 800 523 524 1.847 
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Preglednica 3: Države, iz katerih se je priselilo leta 2008 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVE 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Bosna in Hercegovina 271 189 178 638 

Srbija 178 150 122 450 

Republika Makedonija 170 113 143 426 

Kosovo  74 61 47 182 

Hrvaška 104 29 21 154 

Italija 78 18 10 106 

Nemčija 75 17 11 103 

Avstrija 51 11 8 70 

Ukrajina 11 8 21 40 

ZDA 18 13 6 37 

Rusija 22 8 5 35 

Kitajska in Hong Kong 20 5 5 30 

Francija 11 7 7 25 

Švica 21 2 2 25 

Velika Britanija 12 7 4 23 

Belgija 14 2 5 21 

Bolgarija 7 5 5 17 

Slovaška 9 4 1 14 

Moldavija 6 2 5 13 

Črna gora 10 3 0 13 

Poljska 13 0 0 13 

Druge evropske države (18) 

Češka republika, Španija, Nizozemska, 

Finska, Luksemburg, Romunija, Švedska, 

Turčija, Belorusija, Norveška, Estonija, 

Grčija, Madžarska, Islandija, Ciper, Irska, 

Republika Litva, Portugalska 

43 

 

18 

 

7 

 

68 

 

Druge azijske države (12) 

Tajska, Japonska, Kazahstan, Indija, 

Kraljevina Savdska Arabija, Indonezija, 

Izrael, Jordanija, Kuvajt, Južna Koreja, 

Tajvan, Jemen 

22 

 

5 

 

1 

 

28 

 

Druge afriške države (4) 

Egipt, Republika Gvineja, Republika 

Kongo, Republika Južna Afrika  

2 

 

 

3 

 

6 

 

11 

 

 

Druge ameriške države (6) 

Kanada, Dominikanska Republika, 

Argentina, Mehika, Brazilija, Ekvador 

12 

 

4 

 

 

6 

 

22 

 

Avstralija in Oceanija (2) 

Avstralija, Nova Zelandija 

8 

 

0 0 8 

Neznana država prejšnjega prebivališča 180 3 3 186 

SKUPAJ 1.442 687 629 2.758 
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Preglednica 4: Države, iz katerih se je priselilo leta 2009 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVE 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Bosna in Hercegovina 276 260 256 792 

Republika Makedonija 115 95 103 313 

Kosovo  98 108 86 292 

Srbija 83 103 80 266 

Nemčija 83 20 11 114 

Hrvaška 51 19 29 99 

Italija 37 19 7 63 

Avstrija 34 10 11 55 

ZDA 25 8 5 38 

Ukrajina 13 7 13 33 

Kitajska in Hong Kong 14 3 12 29 

Rusija 14 5 9 28 

Avstralija 11 5 5 21 

Velika Britanija 15 4 2 21 

Švica 14 3 2 19 

Belgija 14 2 2 18 

Moldavija 5 9 4 18 

Bolgarija 9 5 1 15 

Francija 6 8 0 14 

Španija 8 4 2 14 

Argentina 1 3 7 11 

Črna gora 7 2 2 11 

Druge evropske države (21) 

Nizozemska, Slovaška, Turčija, Češka 

republika, Poljska, Irska, Grčija, 

Luksemburg, Madžarska, Portugalska, 

Danska, Estonija, Romunija, Švedska, 

Albanija, Belorusija, Ciper, Finska, 

Liechtenstein, Republika Litva, Norveška 

45 

 

18 

 

15 

 

78 

 

Druge azijske države (17) 

Kuvajt, Indija, Singapur, Južna Koreja, 

Jemen, Izrael, Japonska, Kazahstan, Sirija, 

Tajska, Indonezija, Severna Koreja, 

Filipini, Kraljevina Savdska Arabija, 

Združeni arabski emirati, Uzbekistan, 

Vietnam 

17 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

33 

 

 

Druge afriške države (4) 

Madagaskar, Kenija, Egipt, Republika 

Južna Afrika 

2 

 

4 

 

2 

 

8 

 

Druge ameriške države (5) 

Dominikanska Republika, Brazilija, 

Kanada, Kuba, Venezuela 

9 

 

5 

 

3 

 

17 

 

Avstralija in Oceanija (1) 

Nova Zelandija 

1 

 

2 0 3 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Neznana država prejšnjega prebivališča 53 9 2 64 

SKUPAJ 1.060 752 675 2.487 
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Preglednica 5: Države, iz katerih se je priselilo leta 2010 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVE 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Bosna in Hercegovina 232 136 162 530 

Kosovo  120 84 79 283 

Republika Makedonija 88 65 43 196 

Srbija 59 44 39 142 

Italija 78 15 16 109 

Hrvaška 55 25 23 103 

Avstrija 53 10 6 69 

Nemčija 42 12 4 58 

ZDA 18 20 5 43 

Ukrajina 10 17 10 37 

Velika Britanija 18 6 4 28 

Belgija 23 2 1 26 

Francija 16 7 1 24 

Rusija 17 1 5 23 

Bolgarija 6 9 6 21 

Avstralija 7 5 6 18 

Črna gora 10 4 4 18 

Kitajska in Hong Kong 9 7 1 17 

Slovaška 6 6 0 12 

Švica 7 1 4 12 

Moldavija 2 4 4 10 

Druge evropske države (14) 

Češka republika, Irska, Švedska, 

Španija, Poljska, Nizozemska, 

Luksemburg, Madžarska, Grčija, 

Latvija, Finska, Turčija, Belorusija, 

Portugalska 

49 

 

13 

 

7 

 

69 

 

Druge azijske države (12) 

Kraljevina Savdska Arabija, Izrael, 

Jemen, Japonska, Kazahstan,  Indija, 

Jordanija, Kuvajt, Severna Koreja, 

Katar, Tajvan, Tajska 

14 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

21 

 

 

 

Druge afriške države (4) 

Egipt, Gvineja Bissau, Gana, Libija 

6 

 

0 

 

0 

 

6 

 

Druge ameriške države (8) 

Venezuela, Kanada, Čile, Dominikanska 

Republika, Brazilija, Kolumbija, Kuba, 

Jamajka 

12 

 

2 

 

4 

 

18 

 

Avstralija in Oceanija (1) 

Nova Zelandija 

1 

 

0 0 1 

Neznana država prejšnjega prebivališča 55 9 1 65 

SKUPAJ 1.013 510 436 1.959 
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Preglednica 6: Države, iz katerih se je priselilo leta 2011 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVE 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Bosna in Hercegovina 244 154 134 532 

Kosovo  111 92 102 305 

Republika Makedonija 89 67 59 215 

Srbija 62 37 37 136 

Hrvaška 58 28 14 100 

Italija 49 17 13 79 

Nemčija 40 16 12 68 

Avstrija 24 6 11 41 

Belgija 22 14 2 38 

Velika Britanija 27 6 4 37 

Bolgarija 11 13 8 32 

Ukrajina 9 11 12 32 

ZDA 13 11 5 29 

Kitajska in Hong Kong 12 1 8 21 

Švica 14 3 0 17 

Rusija 9 4 2 15 

Francija 11 2 1 14 

Moldavija 2 7 3 12 

Črna gora 4 3 3 10 

Druge evropske države (18) 

Švedska, Luksemburg, Madžarska, 

Portugalska, Slovaška, Češka republika, 

Nizozemska, Romunija, Španija, Irska, 

Grčija, Belorusija, Estonija, Norveška, 

Albanija, Ciper, Republika Litva, Poljska 

52 

 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

Druge azijske države (15) 

Japonska, Filipini, Kambodža, Singapur, 

Tajska, Indonezija, Indija, Irak, Jordanija, 

Kraljevina Savdska Arabija, Sirija, 

Združeni arabski emirati, Uzbekistan, 

Vietnam, Jemen 

18 

 

12 

 

4 

 

34 

 

Druge afriške države (6) 

Gana, Republika Južna Afrika, Egipt, 

Gvineja Bissau, Madagaskar, Maroko 

8 

 

0 

 

0 

 

8 

 

Druge ameriške države (8) 

Kanada, Dominikanska Republika, 

Argentina, Kolumbija, Mehika, Peru, 

Brazilija, Venezuela 

14 

 

11 

 

9 

 

34 

 

Avstralija in Oceanija (2) 

Nova Zelandija, Avstralija 

7 0 1 8 

Neznana država prejšnjega prebivališča 0 0 0 0 

SKUPAJ 910 529 460 1.899 
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Preglednica 7: Države, iz katerih se je priselilo leta 2012 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVE 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Bosna in Hercegovina 296 198 151 645 

Kosovo  100 120 132 352 

Republika Makedonija 71 52 72 195 

Srbija 62 55 36 153 

Hrvaška 66 25 13 104 

Italija 41 27 15 83 

Rusija 45 12 19 76 

Nemčija 43 9 11 63 

ZDA 28 9 4 41 

Ukrajina 18 12 9 39 

Bolgarija 14 14 6 34 

Avstrija 20 7 6 33 

Velika Britanija 17 8 5 30 

Belgija 15 4 4 23 

Slovaška 12 5 3 20 

Francija 13 5 1 19 

Švica 12 6 0 18 

Poljska 6 4 6 16 

Madžarska 10 3 2 15 

Češka republika 8 5 0 13 

Moldavija 8 3 0 11 

Romunija 6 3 2 11 

Druge evropske države (15) 

Luksemburg, Črna gora, Švedska, 

Portugalska, Nizozemska, 

Belorusija, Albanija, Ciper, 

Estonija, Španija, Danska, Finska, 

Grčija, Republika Latvija, Turčija 

25 

 

 

 

 

16 

 

 

3 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

Druge azijske države (14)  

Kitajska in Hong Kong, Japonska, 

Tajska, Indonezija, Jordanija, 

Singapur, Sirija, Združeni arabski 

emirati, Vietnam, Kambodža, 

Izrael, Katar, Južna Koreja, Tajvan  

25 

 

7 

 

8 

 

40 

 

Druge afriške države (10) 

Gana, Madagaskar, Demokratična 

Republika Kongo, Egipt, Etiopija, 

Gvineja Bissau, Kenija, Libija, 

Republika Južna Afrika, Sudan 

10 

 

3 

 

0 13 

 

Druge ameriške države (7) 

Dominikanska Republika, Brazilija, 

Argentina, Peru, Kanada, Kuba, 

Panama 

13 

 

4 

 

2 

 

19 

 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Avstralija in Oceanija (2) 

Avstralija, Nova Zelandija 

4 4 1 9 

Neznana država prejšnjega 

prebivališča 

0 0 0 0 

SKUPAJ 988 620 511 2.119 
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Preglednica 8: Države, iz katerih se je priselilo leta 2013 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVA 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Bosna in Hercegovina 259 205 183 647 

Kosovo  131 102 122 355 

Republika Makedonija 70 46 54 170 

Srbija 53 49 38 140 

Rusija 36 27 13 76 

Italija 40 27 8 75 

Hrvaška 40 20 8 68 

Nemčija 24 8 7 39 

Ukrajina 14 14 10 38 

Bolgarija 11 11 10 32 

ZDA 15 12 1 28 

Francija 12 14 0 26 

Švica 12 4 5 21 

Avstrija 11 7 2 20 

Velika Britanija 10 2 3 15 

Belgija 7 3 3 13 

Kitajska in Hong Kong 6 2 3 11 

Poljska 1 6 4 11 

Druge evropske države (19) 

Madžarska, Švedska, Romunija, 

Slovaška, Črna gora, Nizozemska, 

Danska, Luksemburg, Španija, Albanija, 

Belorusija, Estonija, Malta, Turčija, 

Finska, Češka republika, Grčija, 

Moldavija, Norveška 

43 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

74 

 

 

Druge azijske države (10) 

Kazahstan, Filipini, Sirija, Tajska, Indija, 

Japonska, Južna Koreja, Kambodža, 

Indonezija, Irak 

14 

 

9 

 

5 

 

28 

 

Druge afriške države (10) 

Gvineja Bissau, Egipt, Gana, Zelenortski 

otroki, Madagaskar, Sudan, Kamerun, 

Demokratična republika Kongo, Malavi, 

Republika Južna Afrika 

17 

 

3 

 

5 

 

25 

 

Druge ameriške države (8) 

Kanada, Dominikanska Republika, 

Brazilija, Mehika, Argentina, Kajmanji 

otoki, Kuba, Peru 

13 

 

13 

 

5 

 

31 

 

Avstralija in Oceanija (2) 

Avstralija, Nova Zelandija 

4 1 0 5 

Neznana država prejšnjega prebivališča 0 0 0 0 

SKUPAJ 843 602 503 1.948 
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Preglednica 9: Države, iz katerih se je priselilo leta 2014 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVA 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Bosna in Hercegovina 214 200 178 592 

Kosovo  149 139 136 424 

Republika Makedonija 56 46 40 142 

Srbija 55 36 34 125 

Rusija 56 31 26 113 

Hrvaška 47 23 19 89 

Nemčija 39 16 11 66 

Italija 29 16 14 59 

Ukrajina 15 25 19 59 

Avstrija 22 19 5 46 

ZDA 21 4 6 31 

Velika Britanija 11 6 4 21 

Švica 14 3 1 18 

Črna gora 8 5 4 17 

Bolgarija 8 6 1 15 

Francija 9 4 2 15 

Belgija 7 6 0 13 

Somalija 1 4 8 13 

Madžarska 6 4 2 12 

Kitajska in Hong Kong 1 5 4 10 

Češka republika 4 4 2 10 

Druge evropske države (16) 

Romunija, Moldavija, Nizozemska, 

Slovaška, Španija, Luksemburg, Poljska, 

Danska, Turčija, Estonija, Irska, Republika 

Latvija, Portugalska, Švedska, Belorusija, 

Malta 

30 

 

 

 

 

20 

 

8 

 

 

 

58 

 

 

 

Druge azijske države (17) 

Tajska, Kazahstan, Sirija, Filipini, 

Japonska, Indonezija, Iran, Irak, Izrael, 

Nepal, Pakistan, Republika Savdska 

Arabija, Singapur, Južna Koreja, Šrilanka, 

Združeni arabski emirati, Jemen 

12 

 

12 

 

8 

 

32 

 

Druge afriške države (6) 

Gana, Gvineja Bissau, Egipt, Etiopija, 

Kenija, Liberija 

12 

 

0  

 

1 

 

13 

 

Druge ameriške države (8) 

Brazilija, Dominikanska Republika, 

Kanada, Mehika, Argentina, Čile, Peru, 

Urugvaj 

16 

 

3 

 

3 

 

22 

 

Avstralija in Oceanija (2) 

Avstralija, Nova Zelandija 

5 3 3 11 

Neznana država prejšnjega prebivališča 0 0 0 0 

SKUPAJ 847 640 539 2.026 
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Preglednica 10: Države, iz katerih se je priselilo leta 2015 v Slovenijo največ otrok 

DRŽAVA 0–4 leta 5–9 let 10–14 let SKUPAJ 

Bosna in Hercegovina 263 288 281 832 

Kosovo  156 165 187 508 

Rusija 57 58 41 156 

Republika Makedonija 47 45 53 145 

Srbija 54 45 27 126 

Italija 21 27 23 71 

Ukrajina 16 23 26 65 

Avstrija 24 15 12 51 

Hrvaška 30 13 8 51 

Nemčija 25 10 9 44 

ZDA 20 12 4 36 

Švica 12 9 6 27 

Belgija 8 12 5 25 

Velika Britanija 5 7 10 22 

Bolgarija 6 2 8 16 

Kitajska in Hong Kong 7 7 1 15 

Kazahstan 6 4 3 13 

Nizozemska 7 4 1 12 

Slovaška 5 4 3 12 

Gana 11 0 0 11 

Druge evropske države (21) 

Francija, Romunija, Madžarska, Irska, 

Španija, Luksemburg, Poljska, 

Albanija, Belorusija, Češka republika, 

Republika Latvija, Republika Litva, 

Turčija, Ciper, Islandija, Črna gora, 

Norveška, Portugalska, Grčija, 

Moldavija, Švedska 

46 

 

 

 

 

31 

 

 

 

8 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

Druge azijske države (17) 

Iran, Indonezija, Tajska, Združeni 

arabski emirati, Azerbajdžan, Indija, 

Japonska, Filipini, Sirija, Bahrajn, 

Gruzija, Jordanija, Južna Koreja, 

Šrilanka, Tadžikistan, Uzbekistan, 

Vietnam 

19 

 

8 

 

4 

 

31 

 

Druge afriške države (7) 

Somalija, Republika Južna Afrika, 

Liberija, Tunizija, Egipt, Gvineja 

Bissau, Madagaskar 

6 

 

5 

 

6 

 

17 

 

Druge ameriške države (10) 

Kanada, Brazilija, Venezuela, 

Dominikanska Republika, Čile, Kuba, 

Mehika, Panama, Peru, Trinidad in 

Tobago 

15 

 

7 

 

9 

 

31 

 

… nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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… nadaljevanje preglednice s prejšnje strani 

Avstralija in Oceanija (3) 

Avstralija, Nova Zelandija, Polinezija 

3 3 1 7 

Neznana država prejšnjega 

prebivališča 

0 0 0 0 

SKUPAJ 869 804 736 2.409 
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PRILOGA 3 

 

Graf 1: Število priseljenih otrok (najmanj 100) po državi prejšnjega prebivališča glede na starostno kategorijo od leta 2006 do leta 2015 
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PRILOGA 5 
 

Spoštovani! Sem Sara Šenica, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji z 

angleščino. Za raziskovalni del magistrskega dela se s prošnjo, da izpolnite anketni vprašalnik, obračam na Vas. 

Namen raziskave je ugotoviti, s katerimi kulturnimi razlikami se soočate učitelji razrednega pouka.  

Opomba: Prosim Vas, da že vključno s 4. vprašanjem odgovarjate za točno določenega otroka.  

                                                                                                                                                         

                     Za sodelovanje se Vam zahvaljujem  
 
Prvi del vprašalnika se nanaša na vaš razred. 
 

1. Koliko otrok priseljencev (ki imajo oba starša tujca in ob priselitvi v Slovenijo niso govorili slovensko) 

imate trenutno v razredu? 

 

 
2. Ocenite, na kakšen način obravnavate teme o medkulturnih razlikah (1 = nikoli, 5 = zelo pogosto). 

Označite ustrezno polje.   
 

 nikoli zelo redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

Obravnavam to, kar ponuja učbenik. 1 2 3 4 5 

S pomočjo otroških leposlovnih knjig o tej vsebini. 1 2 3 4 5 

Z vključevanjem filmov o tej vsebini. 1 2 3 4 5 

Izvajam socialne igre s ciljem sprejemanja 

drugačnosti. 
1 2 3 4 5 

Povabimo gosta. 1 2 3 4 5 

Drugo: 1 2 3 4 5 

 
3. Na kaj ste še posebej pozorni/previdni pri delu s priseljenimi otroki? Napišite v polje. 

  
Drugi del vprašalnika se nanaša na posameznega učenca v vašem razredu.  
 

4. Iz katere države je prišel ta učenec? Napišite v polje. 

  
5. Koliko časa živi ta učenec v Sloveniji? Napišite v polje. 

 
6. Koliko časa je bil ta učenec že vključen v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (vključno s predšolsko 

vzgojo), preden je prišel v vaš razred? 
  

 Ni še bil vključen.   

 Manj kot 1 leto.  

 1-2 leti.  

 3 leta ali več.  
 
7. Kako so ga učenci sprejeli? Napišite v polje. 
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 8. Ocenite, kaj je učencu najbolj v oporo pri vključevanju v življenje na šoli (1 = najmanj pomembno, 5 = 

najbolj pomembno). Označite ustrezno polje. 
  

 
 1 – najmanj 

pomembno 

2 3 4 5 – najbolj 

pomembno 

Prisotnost sorodnikov na isti šoli. 1 2 3 4 5 

Pomoč učencev na šoli, ki prihajajo iz istega 

kulturnega okolja. 
1 2 3 4 5 

Pomoč sošolcev. 1 2 3 4 5 

Individualna pomoč strokovnih delavcev šole. 1 2 3 4 5 

Pogovori z razrednikom. 1 2 3 4 5 

Sodelovanje staršev. 1 2 3 4 5 

Dopolnilni pouk. 1 2 3 4 5 

Drugo: 1 2 3 4 5 

 
9. Ocenite sedanje znanje slovenskega jezika učenca tako, da označite eno oceno (1 = nezadostno, 5 = 

odlično). 

  
 nezadostno zadostno dobro prav dobro odlično 

Znanje slovenskega jezika 1 2 3 4 5 

 
10. Ocenite sporazumevanje staršev v slovenskem jeziku tako, da obkrožite ustrezen odgovor. 

 

 Nobeden od staršev ne razume in ne govori slovensko.  

 Vsaj eden od staršev razume slovensko, a nobeden ne govori slovensko.  
 Vsaj eden od staršev razume in govori slovensko. 

 Oba starša dobro razumeta in govorita slovensko.  
 
11. Kdo vam pomaga, če je sporazumevanje s starši (ki ne razumejo/ne govorijo slovensko) zelo težko? 

Napišite v polje. 

 
12. Na kakšen način starši sodelujejo z vami, s šolo? Napišite v polje. 

 
13. Ali ste v času šolskega leta pri učencu zaznali prednosti/primanjkljaje na posameznih področjih 

človekovega razvoja v primerjavi z drugimi učenci v razredu? Napišite v polje. 

 
 prednosti primanjkljaji 

Logično-matematično področje     

Jezikovno področje za tuji jezik (angleščino ali 

nemščino) 

    

Glasbeno področje     

Telesno-gibalno področje     

Prostorsko področje (orientacija v prostoru, branje 

zemljevidov, vizualne predstave ...) 

    

Naravoslovno področje (sistematično opazovanje, 

razumevanje, razlikovanje ...) 

    

Znotrajosebno področje (zavedanje lastnih misli, 

občutkov ...) 

    

Medosebno področje (razumevanje drugih, uravnavanje 

medosebnih odnosov ...) 
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14. Ali otrok ostane doma, kadar praznujejo svoje praznike? Napišite v polje. 

 
15. Katere kulturne razlike opazite v primerjavi z drugimi učenci v razredu (navade, jedi, igre, oblačenje, 

praznovanja ...)? Napišite v polje. 

 
16. Ali si kot učitelj želite dodatno izobraževanje za delo z otroki priseljenci? 

 

 DA  

 NE  
 
17. Na katerem področju? 

 
 

Splošni del vprašalnika. 

 
Razred, v katerega je vključen ta učenec:  

 

Število let vašega poučevanja:  
 

 do 5 let  

 6 - 10 let  

 11 - 20 let  

 21 - 30 let  

 31 let in več   
 

Če želite, napišite še kraj, v katerem je vaša šola:  

 
Imate v razredu še kakšnega priseljenega učenca? 

 

 DA  

 NE  
 

Odgovorili ste na vsa vprašanja. Zahvaljujem se Vam za vaše odgovore in čas, ki ste si ga vzeli. Lep 

pozdrav. 
 

 

 

 

 

 


