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POVZETEK 

V magistrskem delu smo obravnavali slovensko šolo Brezmadežne s čudodelno svetinjo v 

Torontu. Pregledali smo literaturo in v teoretičnem delu najprej predstavili zgodovino 

preseljevanja Slovencev na ozemlje današnjega mesta Toronto: kdo so bili prvi izseljenci, zakaj 

je prišlo do izseljevanja in kako je potekalo skozi različna časovna obdobja. Raziskali smo 

začetke prve slovenske šole v župniji Mariji Pomagaj in njene naslednice, ki je danes še edina 

delujoča na ozemlju velemesta. Poleg predstavitve šol smo na kratko predstavili še organizacije, 

ki so ugodno vplivale na medsebojno povezovanje priseljencev. V zadnjem delu teoretičnega 

dela smo opisali težave, s katerimi so se srečali prvi izseljenci in težave, ki so prisotne v 

današnjem času. 

Za empirični del smo obiskali mesto Toronto, kjer smo pridobili podatke. Opravili smo 

zastavljene intervjuje z ravnateljico slovenske šole, učitelji, duhovnikoma, posameznimi 

starejšimi izseljenci in vodstvom Doma Lipa. V magistrskem delu so predstavljeni izsledki vseh 

pogovorov. Želeli smo raziskati, kako slovenska šola deluje, koliko učencev imajo, s katerimi 

težavami se srečujejo, kako je urejeno izobraževanje učiteljev, kdo jih financira, predpiše 

gradivo in kako so povezani z Republiko Slovenijo. Del empiričnega dela je analiza učnega 

gradiva  (Čas za slovenščino in Materina beseda) in tritedenski obisk Republike Slovenije v 

okviru Mladinske poletne šole. V okviru izseljeniških zgodb so predstavljene nekatere 

pripovedi starostnikov. 

 

KLJUČNE BESEDE: izseljenci, Kanada, slovenska šola, zgodovina, slovenski jezik 

  



ABSTRACT 

In the master's thesis, we discussed the Slovenian school of Our Lady of the Miraculous Medal 

Parish in Toronto. We reviewed the literature and in the theoretical part, firstly, the history of 

the migration of Slovenes to the territory of today's city of Toronto is presented: who were the 

first emigrants, why the emigration occurred and how it went through different periods. We 

researched the beginnings of the first Slovenian school at the parish of Our Lady of the 

Miraculous and its successor, which is still the only one operating in the territory of the 

metropolis. In addition to the presentation of schools, we also briefly presented the 

organizations that had a positive impact on the interconnection of immigrants. In the last part 

of the theoretical analysis, we described the problems that the first emigrants faced and the 

problems present today.  

For the empirical part, we visited the city of Toronto, where we obtained the data and 

information. We conducted interviews with the principal of the Slovenian school, teachers, 

priests, and individual elderly emigrants and the management of the retirement home Lipa. The 

master's thesis presents the results of all information collected through conversations. We 

wanted to investigate how a Slovenian school works, how many students they have, what 

problems they face, how teacher education is regulated, who finances them, prescribes the 

material and how they are connected with the Republic of Slovenia. 

Part of the empirical work is the analysis of teaching materials (Čas za slovenščino in Materina 

beseda) and a three-week visit to the Republic of Slovenia as a part of the Youth Summer 

School. Some of the stories of the elderly are presented in the context of immigrant stories. 

KEY WORDS: emigrants, Canada, Slovenian school, history, Slovenian language 

  



KAZALO VSEBINE 
 

I  UVOD .................................................................................................................................................. 1 

II TEORETIČEN DEL ......................................................................................................................... 2 

1. PREPROSTA RAZLAGA UPORABLJENE TERMINOLOGIJE ............................................. 2 

2. PREGLED SKOZI ZGODOVINO EMIGRACIJ S SLOVENSKEGA ETNIČNEGA 

OZEMLJA ........................................................................................................................................... 4 

2.1. Prvi emigracijski val.......................................................................................................... 6 

2.2. Drugi emigracijski val ....................................................................................................... 9 

2.3. Tretji emigracijski val ..................................................................................................... 10 

3. ZAČETKI SLOVENSKIH IZSELJENCEV V KANADI ......................................................... 11 

3.1. Prva svetovna vojna in čas po njej ................................................................................. 13 

3.2. Druga svetovna vojna in čas po njej .............................................................................. 15 

4. USTVARJANJE SLOVENSKIH IZSELJENCEV IN NJIHOVE ORGANIZACIJE .............. 17 

5. SLOVENSKO ŠOLSTVO V KANADI .................................................................................... 22 

5.1. Župnija Marije Pomagaj ..................................................................................................... 22 

5.2. Župnija Brezmadežne s čudodelno svetinjo ....................................................................... 23 

5.3. Slovenska šola v Torontu ..................................................................................................... 25 

6. TEŽAVE PRISELJENCEV V NOVI DOMOVINI .................................................................. 28 

7. SODOBNO IZSELJEVANJE IZ SLOVENIJE ........................................................................ 30 

III EMPIRIČNI DEL .......................................................................................................................... 34 

1. OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE IN PROBLEMA ............................................... 34 

1.1. Cilji raziskave .................................................................................................................. 34 

2. METODOLOGIJA .................................................................................................................... 35 

2.1. Metode raziskovanja ....................................................................................................... 35 

2.2. Vzorec ............................................................................................................................... 35 

2.3. Opis postopka zbiranja podatkov .................................................................................. 35 

2.4. Postopki obdelave podatkov ........................................................................................... 35 

3. ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ............................................................... 36 

3.1. Slovenska šola Brezmadežne s čudodelno svetinjo ....................................................... 36 

3.2. Dom Lipa .......................................................................................................................... 47 

3.3. Gradivo (Materina beseda, Čas za slovenščino) ........................................................... 53 

3.4. Mladinska poletna šola za slovenščino........................................................................... 59 

3.5. Dejavnosti Republike Slovenije in posameznikov ........................................................ 61 

IV. ZAKLJUČEK ................................................................................................................................ 64 

LITERATURA IN VIRI ....................................................................................................................... 68 



1. Literatura ............................................................................................................................. 68 

2. Spletni viri ............................................................................................................................ 69 

3. Časopisni viri ....................................................................................................................... 70 

4. Ustni viri ............................................................................................................................... 71 

5. Viri slik ................................................................................................................................. 71 

 

  



KAZALO SLIK 

 

Slika 1 : Poselitev Slovencev na avtohtonem in alohtonem območju (vir: Slovenci v Kanadi – 

Genorio, str. 46) ......................................................................................................................... 5 

Slika 2: Izseljevanje v Ameriko iz zapisanih območji (vir: Kmetijske in rokodelske novice - 

Izseljevanje v Ameriko, str. 342) ............................................................................................... 7 

Slika 3: Bogata poroka Korošice (vir: Celovški Slovenec, št. 34, str.135) ................................ 8 

Slika 4: Politična emigracija (vir: Slovenci v Kanadi – Genorio, str. 51) ................................ 10 

Slika 5: Dovolj dela na poljih in v rudnikih (vir: Ameriški Slovenci - Zavertnik, str. 548) .... 14 

Slika 6: Plakat ob praznovanju 50. obletnice (vir: Slovensko izseljenstvo -  Trebše Štolfa, str. 

213) ........................................................................................................................................... 18 

Slika 7: Mladi iz folklorne skupine Nagelj (vir: Kanadsko-slovensko zgodovinsko društvo, 

http://www.slovenianhistorical.ca/) ......................................................................................... 19 

Slika 8: Vokalna skupina Plamen (vir: Rodna gruda -  Žugelj, rodnagruda.si) ....................... 19 

Slika 9: Logo prikazuje simbol Kanade in Slovenije (vir: zdruzenje-sim.si) .......................... 22 

Slika 10: Cerkev Marije Pomagaj (vir: osebni arhiv, april 2019) ............................................ 23 

Slika 11: Cerkev Brezmadežne s čudodelno svetinjo (vir: osebni arhiv, april 2019) .............. 24 

Slika 12: Tone Zrnec (vir: Na brzicah življenja - Zrnec, str. 53) ............................................. 26 

Slika 13: Skupna fotografija učencev in učiteljev (vir: Kanadsko-slovensko zgodovinsko 

društvo, http://www.slovenianhistorical.ca/) ........................................................................... 26 

Slika 14: Število vpisanih otrok v slovensko šolo skozi leta (vir: Ob srebrnem jubileju župnije 

Marije Brezmadežne - Kopač, str. 35) ..................................................................................... 27 

Slika 15: Učenje angleščine prvih priseljencev v Kanadi leta 1927 za boljše možnosti pri 

zaposlitvi in življenju nasploh (vir: Kanadsko-slovensko zgodovinsko društvo, 

http://www.slovenianhistorical.ca/) ......................................................................................... 30 

Slika 16: Zvesti narodnemu izročilu (vir: Slovenska država – Jamnik, str. 2)......................... 31 

Slika 17: Pesem učenke o peti stopnji (vir: Letopis 2017–2018, str. 3.) .................................. 46 

Slika 18: Dom Lipa (vir: osebni arhiv, april 2019) .................................................................. 47 

Slika 19: Kapela v Domu Lipa (vir: osebni arhiv, april 2019) ................................................. 49 

Slika 20: S Frančiško v domski knjižnici (vir: osebni arhiv, april 2019) ................................. 50 

Slika 21: Prostovoljka knjižničarka Antonia Krže (vir: osebni arhiv, april 2019) ................... 51 

 

  



1 
 

I  UVOD 

 

Slovenci v Kanadi so pogosto ostajali v senci preučevanja slovenskega izseljevanja v ZDA oz. 

predvsem v Severni Ameriki nasploh. Kanada je s svojimi geografskimi in družbenopolitičnimi 

posebnostmi postala ciljna država slovenskih emigrantov in še danes obstaja ogromno 

neraziskanih področji, ki ponujajo bogate možnosti za raziskovalno delo. Začrtan časovni okvir 

in dogodki v magistrskem delu so zaobjeti ozko ter z bistvenimi podatki, saj je vsako obdobje 

preširoko in polno podatkov ter dogodivščin in bi si zaslužili temeljito predstavitev.  

Ljudje doživljajo izseljenstvo na različne in izredno pestre načine. Podobno velja tudi za odnos 

do doma, do izvorne domovine in ta odnos je zaznamovan z občutki do nove domovine. 

Utečenost v kanadskem vsakdanu, novi prijatelji, potomci, socialni status in osebna zgodovina 

bivanja v Kanadi veže priseljence na novo domovino in vez s staro domovino postopno izgublja 

svojo intenzivnost. Normalno je, da izseljenci po izselitvi na domovino gledajo s povsem 

drugimi očmi in so razpeti med stvarnosti novega in identifikacijsko prtljago iz starega okolja. 

Ohranjanje slovenskega se kaže v zbiranju predmetov, v ohranjanju drobnih navad, jedi, 

folklore, jezika, včlanjenju v razne kulturne in športne klube, obiskovanju domovine in 

ohranjanju stikov z ljudmi iz izvornega okolja. Seveda bi lahko še naštevali in omeniti je 

potrebno, da odnos do domovine ni vedno v znamenju prijetnih in nostalgičnih spominov z 

željo po ohranjanju vezi. Tako so posamezniki, ki boleče spomine v zvezi z domovino skušajo 

pozabiti ali spet drugi, ki se vsaj navzven odrečejo svojim koreninam zaradi psihološkega 

pritiska drugačnosti (Strle, 2007).  

V 5. razredu pri predmetu družba učenci spoznajo pojme izseljenci, zdomci, zamejci in primere 

selitve prebivalstva. Od učiteljev je odvisno, kako bodo pojme predstavili in kako bodo temo 

približali učencem. Primer izseljevanja v Kanado je potekal precej vzporedno z dogodki na 

domačem ozemlju. Ljudje so se na dogajanje različno odzvali in mnogi med njimi so postali 

zdomci, zamejci ali izseljenci. Gre za pojave, ki nas spremljajo že skozi zgodovino in se še 

vedno dogajajo, le da so razlogi drugačni in hkrati skozi čas na nek način tudi periodični. Po 

vojni, na primer, vemo, da bodo prevladovali politični in vojaški emigranti. Izseljevanje v 

Kanado nam približa tematiko izseljenstva z mnogimi zgodbami in zapisi, kateri so se vračali 

nazaj v domovino in prikazali dejansko stanje. Omogočajo nam doživeto vključitev v pouk in 

ponazoritev stanja izseljenskih družin v le eno izmed mnogih izbranih območjih naših 

prednikov, ki so se odločili, da zapustijo domače ozemlje.  
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II TEORETIČEN DEL 
 

1. PREPROSTA RAZLAGA UPORABLJENE TERMINOLOGIJE 
 

Klaus J. Bade je selitve uvrstil med »condition humana« kot so rojstvo, bolezen, smrt, 

reprodukcija. Na selitve vplivajo množice dejavnikov, zato so smeri in obseg selitvenih gibanj 

zelo nepredvidljivi in vzroki spodbujajo ali zavirajo odseljevanje/priseljevanje. To pripelje do 

posledic, ki se v različnih oblikah uveljavljajo na območjih odseljevanja in na območjih 

priseljevanja (Klemenčič in Maver, 2017) 

Selitve oz. migracije opredelimo kot prostorske premike posameznikov ali skupino oseb z 

odselitvijo na priselitveno območje z namenom začasne ali trajne odselitve, naselitve. Torej 

oseba zapusti izvorno naravnogeografsko regijo, državo, poselitveno območje in se naseli v 

novi državi, poselitvenem območju, naravnogeografski regiji zunaj izvornega območja. Selitve 

glede na prostor delimo na notranje in mednarodne. Med notranje štejemo selitve s podeželja v 

mesta, z manj razvitih območji na bolj razvita območja, torej oseba prečka le meje znotraj 

države in ne državnih meja. Pod mednarodne pa štejemo tiste, kjer oseba prečka državne meje. 

Glede na čas so selitve razdeljene na začasne in stalne. Že pojem sam pove, da se pri začasnih 

oseba čez nekaj časa vrne, pri stalnih pa svoje izvorno območje zapusti za stalno (Klemenčič in 

Maver, 2017). 

Klemenčič in Maver (2017) omenita še selitve glede na motivacijo in jih razdelita na 

prostovoljne in prisilne/neprostovoljne. Avtorja opozarjata, da je potrebno pojma prostovoljno 

in prisilno uporabljati previdno, saj se malo ljudi seli samo zaradi svojih želja in trdita, da je 

tudi pri prisilnih migracija v nekaterih primerih prisotna določena stopnja izbire. 

»Pull-push« teorija oz. teorija o dejavnikih odbijanja in privlačevanja poskuša razložiti vzroke, 

selektivnost, smer toka in obseg migracijskih gibanj. Kot dejavniki odbijanja so navedeni padec 

standarda, ekonomska stagnacija, nizek osebni dohodek, brezposelnost, preganjanje, naravne 

katastrofe itd., dejavniki privlačevanja pa so dvig standarda, višji osebni dohodek, možnost 

zaposlitve in izobraževanja (Klinar, 1976). P. Klinar zagovarja, da se migracij ne more razložiti 

samo z dejavniki privlačevanja in odbijanja, zato predstavi tipologijo vzrokov migracij in doda, 

da je potrebno analizirati tudi socialno okolje, zgodovinske karakteristike, vpliv tradicije v 

emigrantski družbi in subjektivne dejavnike.  
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Tipologija vzrokov (Klinar, 1976): 

- ekonomski, 

- politični in vojaški, 

- osebni in družinski. 

Ekonomski vzroki so največkrat opredeljeni kot boljša oz. sploh možnost zaposlitve, večji 

dohodki in dvig življenjskega standarda. Boljši ekonomski položaj vzpodbuja migriranje iz 

ekonomsko nerazvitih področji v ekonomsko razvita področja. Opozoriti je potrebno na dejstvo, 

da je relativnost občutka revščine, bede in potrebnega za življenje težko določiti. Dojemanje 

potreb je v veliki meri izrazito subjektivno in odvisno od posameznikovega razumevanja sveta, 

življenja in refleksije lastnega položaja. Tako so se nekateri posamezniki odpravili od doma, 

kljub temu da so imeli dober položaj, vendar so odšli z mislijo, da jim bo še boljše (Kalinar, 

1976). 

Politične razmere se v svetu neprestano spreminjajo. Pojavijo se vojne, revolucije, 

diskriminacija, pritiski, politična preganjanja itd. in vse to spremlja politične migrante. Ti 

menjajo politične sisteme in iščejo več političnih pravic, svobode in predvsem družbo, ki 

tolerira njihove politične ideje. Vsi nazadnje napisani pojmi so pravno določeni, vendar je 

njihovo razumevanje in pomen od posameznika do posameznika različno (Kalinar, 1976). 

Osebni in družinski vzroki so številni. Med njih štejemo ljudi, ki težijo k profesionalnemu, 

strokovnemu napredovanju in si želijo doseči zastavljeno znanje, izobrazbo, kvalifikacije, 

profesionalno napredovanje in delo v določeni sredini (Kalinar, 1976). 

Vsekakor gre samo za okvirne opredelitve, saj ne moremo zaobjeti problema vrednosti. To 

lahko enostavno razložimo s primerom, zakaj se je nekdo odločil za odhod, drugi z enakim ali 

slabšim položajem pa ne. Analize ostajajo na površju in ne zaobjamejo problemov 

posameznikovega doživljanja. Enostavneje je v primeru izseljenstva pravne oz. politične 

narave, ko vemo, da gre za prisilo ali izgon (Kalinar, 1976). Zgodovinarji tako raziskujejo 

procese migracij, kot so vzroki za odločitev posameznika za izselitev iz stare domovine in smeri 

izseljevanja ter procese akomodacije, akulturacije in asimilacije priseljencev na novo območje. 

Hkrati jih zanimajo mehanizmi za ohranjanje priseljenskih skupnosti in prenašanje vrednot na 

kasnejše generacije ter oblike, kako skupnosti ohranjajo te značilnosti. Tukaj se dotaknejo 

organizacij priseljencev, ki imajo svojo osnovo v etničnih ustanovah kot na primer etnične 

župnije, etnični narodni domovi, etnični časopisi, radio itd. (Klemenčič in Maver, 2017) 
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Izseljevanje, preseljevanje ljudi se je dogajalo v preteklosti in se še vedno. Slovenci živijo na 

različnih koncih sveta in so tja odšli zaradi različnih vzrokov. Postopoma so izoblikovali etnične 

skupnosti zunaj matične domovine, da bi ohranili navade, jezik, način življenja in bili med seboj 

povezani. Poimenovanje manjšega števila ljudi na tujem pa lažje opišemo kot etnična manjšina. 

Člani so povezani s skupnimi rasnimi, narodnostnimi, kulturnimi vezmi in se razlikujejo od 

širše skupnosti. V to skupino lahko štejemo izseljence. To so osebe, ki so zapustile svojo 

domovino in se stalno naselile v tujini (Erjavec in Knapič, 2013). 

- Prva izseljenska generacija 

S pojmom prva izseljenska generacija poimenujemo ljudi, ki so zapustili domovino in odšli v 

neznano. Na novem ozemlju so se srečali s tujim jezikom in da bi si med seboj pomagali, so se 

znotraj večjih mest strnjeno naseljevali. Začeli so ustanavljati izseljenske skupnosti za 

ohranjanje maternega jezika in starega načina življenja. V novo okolje se ne asimilirajo 

popolnoma, saj se naučijo njihovega jezika le toliko, kolikor ga potrebujejo za preživetje 

(Erjavec in Knapič, 2013). 

- Druga izseljenska generacija 

Potomci prve generacije in rojeni v novi domovini so pripadniki druge generacije. Novo 

domovino imajo za svojo in se v njej socializirajo. Večina jih govori slovensko, vendar 

slovenščino uporabljajo zgolj v domačem okolju, drugače se poslužujejo jezika okolja in ga 

imajo za materni jezik. Pojavljati se začne mešani govor, ki je mešanica slovenskih in tujih 

besed (Erjavec in Knapič, 2013). 

- Tretja in četrta izseljenska generacija 

Danes sledimo že tretji in četrti generaciji etnične skupnosti. Njihov jezik je pretežno tuj. Veliko 

je mešanih zakonov, značilno je opuščanje stikov s Slovenijo. Hkrati nekateri kažejo veliko 

zanimanje za iskanje etničnega izvora. Po svetu so situacije različne in vsaka skupnost ima 

svoje značilnosti. Ohranjanje kulture in jezika je postalo odvisno od velikosti skupnosti na 

tujem, medsebojne povezanosti, motivacije in angažiranosti (Erjavec in Knapič, 2013). 

 

2. PREGLED SKOZI ZGODOVINO EMIGRACIJ S SLOVENSKEGA 

ETNIČNEGA OZEMLJA 
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Pojem izseljenec razložimo enostavno in sicer je to oseba, ki se je izselila v tujino. Včasih je 

zanje veljala beseda izselnik (zastar.), danes se večkrat srečamo z besedo emigrant, pri kateri 

so v ospredju politični vzroki. Slovenski izseljenci živijo skoraj po vsem svetu, vzroki odhoda 

v tujino in ciljna država novega življenja pa se skozi zgodovino spreminjajo. (Strle, 2009). 

Dogajanje v evropskem prostoru je vplivalo tudi na slovenski etnični prostor in ljudje, ki so 

odhajali iz slovenskega etničnega prostora so bili del evropskih selitvenih procesov (Lukšič-

Hacin, 1999). Slovensko ozemlje je dolgo veljalo za območje odseljevanja. Masovno 

izseljevanje v »obljubljene dežele« se je začelo v 90. letih 19. stoletja in bilo najštevilčnejše 

ravno v letih pred 1. svetovno vojno, ko so se ljudje izseljevali predvsem preko Atlantskega 

oceana. Ta zgodovinski in geografski proces množičnega odhajanja v tujino časovno sovpada 

z začetki razkroja agrarne strukture na Slovenskem. Dogaja se beg s podeželja v mesta. Veliko 

več ljudi se seli z obrobnih slovenskih pokrajin, ki so v svojem razvoju zaostajale za pretežno 

urbaniziranimi, iz območja depopulacije in z zmanjšanega teritorialnega slovenskega etničnega 

ozemlja (Genorio, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 : Poselitev Slovencev na avtohtonem in alohtonem območju (vir: Slovenci v Kanadi – Genorio, str. 46) 
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Prikaz ponazori poselitev Slovencev na avtohtonem in alohtonem območju. Od začetka 19. 

stoletja do sedemdesetih let 20. stoletja naj bi po zapisanih podatkih v ZDA odšlo 300.000 

Slovencev, v Kanado 30.000, Avstralijo 25.000, Argentino 30.000 in evropske države 100.000. 

V sosednjih državah naj bi jih živelo 120.000 v Italiji, v Avstriji 60.000, na Madžarskem 5000 

in drugih jugoslovanskih območjih 41.000. Pri sosednjih državah je potrebno paziti in 

upoštevati, da se je slovensko etnično ozemlje spreminjalo in v številke niso zajeti samo 

izseljenci, ampak nekateri tam živijo in so kasneje bili uvrščeni v drugo državo oz. območje 

(Genorio 1989). 

Med svetovnima vojnama se trend obrne, ko je izseljevanje intenzivnejše v Zahodno Evropo. 

Vzroki se spremenijo in po 2. svetovni vojni se poveča ekonomsko in politično izseljenstvo. 

Kasneje po letu 1960 pa največkrat zasledimo zdomce na začasnem delu v tujini (Župančič, 

2001). 

Glede na opredeljene smernice izseljevanja se slovensko ozemlje uvršča med tiste, ki so imeli 

največ migracij v obdobju klasičnih emigracij. Posledično lahko opišemo tri glavne valove 

izseljevanja s slovenskega etničnega ozemlja, tako kot jih je opredelil Drnovšek (2010, str. 

216): 

1. čas množičnega izseljevanja Slovencev v ZDA (1890–1924), 

2. izseljevanje, usmerjeno v Argentino in rudnike Zahodne Evrope (1920–1940) in 

3. izseljevanje kot posledica vabljivosti višjega standarda v Zahodni Evropi (1965–1973). 

2.1. Prvi emigracijski val 

Industrijska revolucija konec 18. in začetek 19. stoletja je povzročila selitve s podeželja v mesta 

in novo nastajajoče industrijske centre. Slovenski etnični prostor je pretežno ruralen, vendar je 

gospodarski preobrat na neagrarno proizvodnjo spremenil tudi miselnost ljudi. Poveličevanje 

ruralnosti so zamenjali z razmišljanjem o novih pojavih, kot so kapital, tržno gospodarstvo, 

konkurenca in mednarodna menjava (Drnovšek, 1991, str. 25). Začetki moderne industrije, ki 

so pripeljali do korenitih sprememb, so temeljito vplivali na način življenja. Agrarna družba se 

je začela manjšati in v uveljavitev je prišla urbana družba. Slovensko prebivalstvo je bilo 

pretežno kmečko. Večinoma so bile to male kmetije, zato so jih gospodarske krize, naravne 

nesreče, razvoj tehnologije in komunikacije ter uvoz cenejših izdelkov uničile. Zaradi visoke 

natalitete so prišli do zaključka, da dela in kruha ni za vse. Poleg industrije se je razvijal tudi 

promet. Tako je svet postal mnogo bolj dostopen in približale so se težko dosegljive celine. Po 
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Slovenskem ozemlju se je razširil mit o Ameriki kot bogati deželi, kjer se cedita mleko in med, 

kar je še spodbudilo številno odhajanje naših ljudi na tuje (Lukšič-Hacin, 1995). 

Izseljevanje se je začelo postopoma. Sprva so ljudje odhajali v avstrijske dežele Avstro-Ogrske, 

Hrvaško, Slavonijo in Srbijo. Znano je odhajanje Primork v Egipt za dojilje ali služkinje in 

odhod rudarjev v Porenje. Zanimanje za prekomorske dežele počasi narašča v drugi polovici 

19. stoletja, saj novozgrajena železnica omogoči lažji dostop do izhodiščnih pristanišč preko 

oceana (Genorio, 1989). Ljudje so se izseljevali v Južno in Severno Ameriko in slednja je 

postala bolj priljubljena. Tako so dežele Severne Amerike, Kanada in ZDA postale obljubljena 

dežela za številne Slovence od osemdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne. Naselili so 

se na ozemlju, kjer so lahko poiskali delo, to pa je bilo največkrat težko in nevarno. Delali so v 

rudnikih, gozdovih, železarnah in premogovnikih. Po naselitvi na tujem so se začeli povezovati 

v različne organizacije in društva. Omogočali so socialno zaščito, saj so bili v novih domovinah 

prepuščeni sami sebi (Lukšič-Hacin, 1995). 

Po naselitvi so domov pošiljali pisma z opisom stanja v tuji deželi. V Kmetijskih in rokodelskih 

novicah (letnik 60, številka 35) so objavili pismo »Amerikanskega Slovenca«, kot ga 

poimenujejo, in s tem širšemu ljudstvu predstavili stanje. Zapis v večini govori o nihanju 

priseljencev. »Naseljevanje se samo iz sebe in za sebe uravnava in se prilagodi razmeram, 

kakršne so. Množina naseljencev pride, kadar jo rabimo. Čim več jih rabimo, tem več jih pride. 

In rabimo jih tedaj, kadar jim zmoremo dati dela. Čim manj pa bo dela, tem manjši bo tudi 

naval novih naseljencev.« (Izseljevanje v Ameriko, 1902, str. 342) V tabeli je razvidno, kako 

se povečuje število izseljencev iz leta v leto na območju Nemčije, Avstro-Ogrske, Rusije in 

Italije. Viden je padec v času finančnega zloma 

(1894, 1895) in nato zaradi slabših pogojev 

počasnejše naraščanje. Upade število 

Skandinavcev in Nemcev ter tako, kot je 

zaključil avtor zapisa, lahko iz tabele 

razberemo, v katerih evropskih državah je bil 

položaj slabši (Izseljevanje v Ameriko, 1902).  

 

Slika 2: Izseljevanje v Ameriko iz zapisanih območji 

(vir: Kmetijske in rokodelske novice - Izseljevanje v 

Ameriko, str. 342) 
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Prihajale so pozitivne in negativne zgodbe iz Amerike. Več ljudi je odhajalo, več informacij je 

prihajalo domov. V tisku so nastale redne rubrike, posvečene tej problematiki in ljudje so imeli 

več podatkov na razpolago. V časopisih se pojavlja veliko inseratov, reklam za ladijske družbe, 

ki vabijo prebivalce na pot in pri tem dobro zaslužijo. Iz Amerike so prihajale novice, da morajo 

vsi, ki mislijo tam poiskati srečo, imeti zdravo pamet in pridne roke. Amerika ni bila primerna 

za lenuhe, potepine, pijance in prav tako ne za tiste, ki so mislili, da jih bo čakalo vse 

pripravljeno. Slabo se je končalo tudi za tiste, ki so si gradili gradove v oblakih, sanjali o zlatu 

in obogatitvi brez truda. Torej za srečo v Ameriki je bilo potrebno biti priden, se truditi, trdo in 

neutrudljivo delati. Iz tega sklepamo, da so v časopisih objavili veliko svaril, da se v Ameriki 

ne cedita mleko in med brez truda. Občasno so prišle v domovino novice o presenetljivih 

uspehih Slovencev in med njimi je bila zgodba o Korošici iz Šmartna. Poročila se je z 

newyorškim bogatašem, ki je imel v lasti hotel z več kot sto sobami, več kot 50 zaposlenih, 

hišnega zdravnika in telegraf. Poročevalec duhovito doda, da tudi »slovenska modra glava in 

pridna roka pride k sreči in bogastvu« (Drnovšek, 2010). 

 

Slika 3: Bogata poroka Korošice (vir: Celovški Slovenec, 

št. 34, str.135) 

 

Proces zamudništva oz. počasna gospodarska 

rast je eden izmed glavnih vzrokov, zakaj je 

prišlo do izseljevanja v slovenskem prostoru. 

Pojavila se je agrarna prenaseljenost, ki je prehitevala ekonomski razvoj in količnik razmerja 

med številom prebivalstva in razpoložljivim dohodkom je postal osnovni vzrok migracij znotraj 

ter zunaj slovenskega prostora. Na slovenskem prostoru je primanjkovalo znanja/izobrazbe, 

kapitala, tehnologije in naravnih virov.  

V času do prve svetovne vojne je bilo v domačem industrijskem sektorju ustvarjeno približno 

40.000 delovnih mest. Panoge so temeljile na izkoriščanju naravnih virov in posledično je bil 

razvoj teritorialno razpršen in stopnja urbanizacije nizka. Razvoj na slovenskem prostoru je 

potekal prepočasi za dane razmere (Lazarević, 2017). 

Preko tehnologije se je povečala produktivnost, kar je bilo destimulativno z oblijem delovne 

sile in tako se je povečala stopnja relativne revščine. S tem se pojavi nuja po ustvarjanju 

delovnih mest v drugih sektorjih in začne se prvo izseljevanje s podeželja, s kmetijskega 

sektorja. Lahko ga razdelimo v tri oblike. Najprej kot migracije znotraj slovenskega ozemlja, 
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drugič migracije v mesta na obrobju slovenskega prostora in tretjič kot migracije v ZDA ter v 

nekatere druge evropske države (Lazarević, 2017). 

V drugi polovici 19. stoletja pride do prelomnice, ko slovenski prostor prečka železnica in 

poveže mesta Gradec, Trst in Zagreb. S tem je slovenski prostor povezan z mednarodnim 

železniškim omrežjem in izseljevanje je lažje. Prej omenjena mesta se začno hitreje razvijati in 

postanejo gravitacijsko območje za velike dele slovenskega ozemlja. Posledično se v vseh treh 

mestih pojavi močna slovenska skupnost (Lazarević, 2017). Hkrati pa je potrebno omeniti, da 

je železnica prinesla tudi nekaj neugodnih socialnih razmer. Delavci so po končanju ostali brez 

dela, prizadeti so bili številni furmani in manjši obrtniki, saj so prihajali cenejši industrijski 

izdelki ter cenejši in hitrejši prevoz (Genorio 1989).  

Dostopnost drugih ozemelj je pripeljalo do nove migracije in sicer do izseljevanja v ZDA. Čas 

ob koncu 19. stoletja ima dvojno naravo in je šlo za prostorski ter ekonomsko-sektorski premik 

prebivalstva. Ljudje niso imeli v mislih samo zamenjavo prostora, ampak sektorski premik iz 

kmetijstva v industrijski sektor.  To je dodatno pripomoglo k znižanju agrarne prenaseljenosti 

na slovenskem ozemlju in delen začetek posodabljanja kmetijstva (Lazarević, 2017). Gre za 

obdobje bega s podeželja v ZDA in na ozemlja v okviru monarhije. Ameriški popis prebivalstva 

iz leta 1910 našteje 183.431 Slovencev in leta 1920 že 208.552 Slovencev glede na materin 

jezik. Glede zapisanih podatkov in v primerjavi z drugimi evropskimi narodi lahko trdimo, da 

smo pred prvo svetovno vojno utrpeli največjo izgubo prebivalstva (Genorio, 1989). 

2.2. Drugi emigracijski val 

Gre za čas med obema vojnama in izseljevanje se nadaljuje v nezmanjšanem obsegu. Mogoče 

je to za nekatere presenečenje, saj je to čas po prvi svetovni vojni, ko Amerika z migracijskima 

zakonoma (1921, 1924) omeji število imigrantov iz Evrope. Nova država Srbov, Hrvatov in 

Slovencev ni izpolnila pričakovanj in odpravila vzrokov, da bi vsaj nekoliko zaustavili 

razseljevanje Slovencev (Genorio, 1989). Na slovenskem etničnem ozemlju se tako dogaja 

močan raznarodovalni pritisk in v ospredju so politične migracije. Obdobje označujemo kot 

doba pomanjkanja, lakote in strahu pred oblastmi. Po zaprtju ameriških vrat se pojavi več selitev 

v Južno Ameriko, Kanado in Zahodno Evropo (v ospredju Francija, Nizozemska, Belgija) 

(Pospeh, 2009). 

Velik del Primorske po krivični mejni črti ostane pod Italijo. Pred fašističnem zatiranjem 

odhajajo predvsem mladi in izseljevali so se v države Južne Amerike ter v Jugoslavijo. V 

delavski naselbini Slovencev v Buenos Airesu so izdajali kulturno revijo Njiva in v njej se je 

pojavil slednji zapis (Genorio, 1989): 
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Slika 4: Politična emigracija (vir: Slovenci v Kanadi – Genorio, str. 51) 

Avtor zapisa poudari, da niso vsi izseljenci odšli zaradi boljšega položaja, bogastva, ampak je 

večina Slovencev iz Italije odšla zaradi nevzdržnih razmer. Bili so zatirani in ponižani, zato se 

jih veliko odloči oditi »s trebuhom za kruhom«. Sebi podobne označi kot begunce in ne 

izseljence. 

2.3. Tretji emigracijski val 

Tretji val se začne po 2. svetovni vojni kot posledica političnih emigracij po nastopu 

komunizma v Jugoslaviji. Prebivalci so odhajali predvsem v Avstrijo in naprej v ZDA, Kanado, 

Avstralijo in Argentino (Pospeh, 2009). Z ozemlja, ki se je znašlo zunaj meja, so se izseljevali 

bolj proti koncu štiridesetih in v začetku petdesetih let. Osebe so odhajale individualno ali v 

manjših skupinah, zabeležen pa je odhod večje skupine v začetku maja 1945. Odhajali so 

pripadniki okupacijskih sil in osebe, ki so bile povezane z njihovo dejavnostjo med NOB, ter  

pripadniki protikomunistične propagande. Nato je sledila druga skupina, ki je zajemala 

pripadnike meščanskih strank, duhovščina, vojni ujetniki in osebe, ki so se znašle zunaj meja. 

Žal za večino velja, da se nikoli niso vrnili nazaj (Genorio, 1989). 

Genorio (1989) povzame, da je ob koncu druge svetovne vojne in glede na dostopne zapise v 

raznih zahodnoevropskih deželah živelo okrog 200.000 jugoslovanskih državljanov. Hkrati pa 

leto kasneje glede na podatke Organizacije združenih narodov v zahodni Evropi živi 126.000 

jugoslovanskih emigrantov. Ločeno so Slovenci omenjeni leta 1952, kjer izvemo, da jih bilo 

med razseljenimi osebami okrog 18.000. Večina izmed njih nadaljuje pot v Argentino, druge 

države Južne Amerike, ZDA, Kanado in Avstralijo (Genorio, 1989).  

Po drugi svetovni vojni se na slovenskem ozemlju nova socialistična oblast trudi odpraviti 

posledice vojne in ekonomske razmere iz preteklosti, vendar tega niso uspeli izvesti, posledično 

se nadaljuje izseljevanje v tujino. Meje so bile zaprte, kar poveča nelegalno prehajanje. V 

kasnejših letih (1950–1960) se vzrok izseljevanja rahlo spremeni in v ospredje pridejo 
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ekonomske emigracije, razni individualni motivi in avanturizem mladih (Genorio, 1989). Še 

zadnji večji val slovenskih izseljencev se zgodi konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let. 

Tukaj odhajajo ljudje iz območji, ki jih tudi povojna industrializacija in urbanizacija nista 

dosegli. Pojavi se oblika začasnega odhajanja na delo v tujino in velikokrat se sprevrže v 

izseljenstvo trajnega karakterja. Tako so slabše kvalificirane kadre iz preteklosti zamenjali višje 

oz. visokokvalificirani in ekonomska nuja od nekoč je postala želja po višjem standardu 

(Genorio, 1989). 

3. ZAČETKI SLOVENSKIH IZSELJENCEV V KANADI 

 

Kanada je po površini druga največja država na svetu, vendar po številu prebivalstva šele na 

osemintridesetem mestu. Po zadnjem štetju prebivalstva maja 2019 naj bi v Kanadi živelo 37 

milijonov prebivalcev (vir: worldmeters.info). Kanadski domorodci, Indijanci in Eskimi, so se 

v preteklih stoletjih vedno bolj umikali na sever države in njihovo število se je močno 

zmanjšalo. Država taka, ko jo poznamo danes, obstaja od leta 1949 in jo zaznamujeta britanska 

in francoska zgodovinska, politična, gospodarska, verska, kulturna in jezikovna tradicija. V 

državi sta uradna jezika angleščina in francoščina, kar je posledica kolonialne zgodovine. Za 

priseljence je pomemben podatek, da se je kanadska vlada leta 1971 izrekla za politiko 

multikulturnosti in s tem pomaga pri ohranjanju etničnih skupnosti (Jurak, 2001). 

Največ prebivalcev je anglosaškega jezikovnega porekla, nato so iz frankofonega izvora in 

kasneje iz raznih evropskih držav ter Azije. Podobno kot velja za ZDA, tudi tukaj v začetku 

številčnejšega evropskega priseljevanja prevladujejo Skandinavci in Nemci, pozneje iz Italije, 

Španije, Portugalske, Avstro-Ogrske, Rusije in Poljske (Jurak,2001).   

Kanada je na samem začetku veljala za deželo sezonskega dela, saj je bil velik del območja od 

konca oktobra do konca aprila v hladnem obdobju in s tem se močno zmanjša rodovitni del leta. 

V času konfederacije na prelomu 20. stoletja sprejmejo temeljne upravno-politične spremembe. 

Določijo spremembe v kmetijstvu, industriji, vpeljejo žita, prilagojena na hladnejše podnebje, 

prve tehnološke inovacije, izgradnja prometnih infrastruktur in ugodnejši pogoji trgovanja. 

Hitro ugotovijo, da njihova delovna sila ne bo dovolj, zato sprožijo akcijo priseljevanja (Strle, 

2009). 

»Ko govorimo o kvaliteti, imam v mislih nekaj drugega, precej drugačnega od tega, kar ima v 

mislih povprečen pisec ali govorec glede vprašanja priseljevanja. Mislim, da je krepak kmet v 

ovčjem plašču, rojen na zemlji, čigar predniki so bili kmetje po deset generacij, ki ima 
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vzdržljivo ženo in pol ducata otrok, dobra kvaliteta.» (Strle, 2009, str. 27) S tem nagovorom se 

je kanadski minister obrnil tudi na kmete iz Vzhodne in Srednje Evrope in jih povabil v Kanado. 

Že iz zapisa lahko sklepamo, da so potrebovali ljudi predvsem za delo na polju, kjer je začela 

večina slovenskih izseljencev.  

V kasnejših zakonih so se bolj osredotočili na kulturni in etnični izvor ljudi ter nič več na 

poklicno usmerjenost. Imigracijski zakon iz leta 1906 je poleg natančne določitve  priseljencev 

izključil tudi širok spekter skupine ljudi kot so prostitutke, zvodniki, kriminalci, reveži, umsko 

in duševno zaostali, slepi, gluhi, bolniki z nalezljivimi boleznimi. Nekaj let kasneje se pojavi 

še odkrito delujoč rasistični diskurz s črnci in Indijanci na dnu (Strle, 2009). 

Slovenci  predstavljajo le majhen odstotek kanadske etnične populacije, vendar je zaradi močne 

navezanosti na prvotno domovino njihova prisotnost vidna v številnih kanadskih mestih. Po 

zadnjih podatkih naj bi jih živelo približno od 45.000 do 50.000 in to največ ravno v Južnem 

Ontariu. V začetku je bilo njihovo naseljevanje povezano z delom. Slovenski kmetje so živeli 

v vaseh in med seboj niso bili izolirani. Vaščani so aktivno sodelovali pri ustvarjanju lastne 

zabave in družabnosti s petjem, plesom, igrami in običaji. Prenaseljenost in atraktivne ponudbe 

agentov so jih prepričali, da odidejo v tujino. Realnost za kmečke fante v Kanadi je bila 

drugačna. Prišli so na ogromne farme in hitro občutili osamljenost. Po odsluženem pogodbenem 

delu so iskali delo drugje in se s tem povezali z drugimi slovenskimi priseljenci (Kocjančič, 

1998). 

Selitve na ozemlje Kanade so se začele šele po letu 1924, ko so ZDA uvedle dodatne omejitve 

za priseljevanje. Nekateri posamezniki so prišli v Kanado že pred omenjeno letnico in večina 

od njih v glavnem preko ZDA. Naj omenim dva izmed prvih priseljencev, Friderika Barago in 

Janeza Planinška, ki sta delovala med domorodci. Baraga je kot misijonar deloval na severni 

obali jezera Superior med ameriškimi in kanadskimi domorodci. Napisal je slovnico in slovar 

očipvejskega jezika. Planinšek je prav tako deloval med domorodci in ozaveščal ljudi o 

neznosnem življenju kanadskih Indijancev in Eskimov v severno-kanadski divjini (Jurak, 

2001). Priseljenci so v večini poznali dobro organizirane ameriške Slovence, zato so po 

njihovem zgledu takoj začeli graditi svojo skupnost. Leta 1927 v provinci Ontarijo ustanovijo 

prvo slovensko društvo Lipa. Imeli so dramsko skupino, pevski zbor, najeli so prostore, kjer so 

odprli prvo slovensko knjižnico v Kanadi (Kocjančič, 1998). 

Leta 1929 je gospodarska kriza upočasnila oz. za nekaj časa skoraj prekinila priseljevanje. 

Slovenci so se začeli seliti za delom po vsej Kanadi. Največ jih je odšlo v rudarska mesta in do 
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rudnikov zlata, kjer so se jim pridružili še Slovenci s kmetij, ko so odslužili pogodbeno delo. 

Zaradi preseljevanja sta nastali dve novi slovenski organizaciji Vzajemna podporna zveza Bled 

in Pevsko in dramsko društvo Triglav. Že od samega začetka sta se zavzemali za veliko 

spoštovanje narodne kulture, sočutje in socialno odgovornost do sorojakov (Kocjančič, 1998). 

Hkrati so bile organizacije podpora v primeru nezmožnosti za delo, izplačilo posmrtnine v 

primeru nesreče s smrtnim izidom, svoja sredstva so pridobivali iz članarine, piknikov ter 

kulturnih dogodkov (Strle, 2009). 

Priseljenci so bili v začetku preprosti kmečki ljudje, ki so si lahko privoščili pot v tujino. Po 

naselitvi so čutili dolžnost, da se kulturno izobražujejo in nato slovensko kulturo prenesejo na 

svoje potomce. Slovenske pesmi, kultura, navade in tradicija so jim prinesli tolažbo za težko 

življenje, razočaranja v novi domovini in zdravilo za domotožje. 

Pred prvo svetovno vojno so se Slovenci po Kanadi naseljevali razpršeno in zaradi negotovih 

ekonomskih in socialnih razmer ter iskanja boljšega življenja in delovanja so bili prvi slovenski 

izseljenci precej mobilni. Veliko so imeli stikov s svojimi rojaki v Ameriki in v delu z naslovom 

Ameriški Slovenci avtor na kratko oriše skupnost v sosednji Kanadi (Strle, 2009). 

»V Kanadi so že zdaj naseljeni Slovenci od vzhodnega do zapadnega obrežja. V nji se 

poljedelstvo in industrija šele razvijata, dasiravno ima rodovitno zemljo in je bogata na 

naravnih zakladih. Z razvojem poljedelstva in industrije pa narašča število naseljenikov. Zato 

ni izključeno, da se tok slovenskih izseljenikov iz starega kraja izlije v Kanado (Zavertnik, 

Ameriški Slovenci, str. 549).« 

3.1. Prva svetovna vojna in čas po njej 

Prva svetovna vojna se dotakne tudi države, na katerih tleh se spopadi niso dogajali. Vlada si 

je vzela izredne pravice in nadzirala, aretirala, pridržala tujerodne Kanadčane, ki so bili rojeni 

v kateri izmed sovražnih držav in so govorili sovražni jezik. V strahu pred sovražnim govorom 

so cenzurirali tujejezični tisk in prepovedali tuje organizacije. Delovalo je proti-izseljensko 

vzdušje, zato v prvih letih po vojni ne odprejo svojih vrat pregnanim in razlaščenim 

Evropejcem. Prisili jih v temeljit premislek o povojnem času in hitro se izkaže, da niso imeli 

dobro izdelane strategije. Vrne se veliko število vojaških mobilizirancev, kar poveča 

brezposelnost in s seboj prinesejo še špansko gripo, ki pokosi približno 50.000 ljudi. V celotno 

dogajanje so vpeti Slovenci, saj tudi njih prizadene brezposelnost predvsem zato, ker prihajajo 

iz sovražne dežele (Strle, 2009). 
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V dvajsetih letih se je situacija obrnila in prebivalci Srednje Evrope so postali zelo zaželena 

delovna sila. Takoj po vojni je ogromno delavcev odhajalo na delo v ZDA, saj so bili tam 

plačani skoraj polovico več. Tako se izseli tudi veliko Kanadčanov in zakon je bilo potrebno 

spremeniti. S subvencijami in kritjem potnih stroškov so začeli ponovno vabiti izseljence iz 

Britanskega otočja, Zahodne Evrope in nazadnje še iz območja, kamor je sodilo tudi slovensko 

(Strle, 2009). Slednji zapis prikaže opis takratnega stanja v Kanadi, kot ga je videl Zavertnik 

(1925) in potrdi namene vplivnih ljudi, ki želijo naseliti delovno silo predvsem na kmetijska in 

rudarska območja.      

       

Slika 5: Dovolj dela na poljih in v rudnikih (vir: Ameriški 

Slovenci - Zavertnik, str. 548) 

 

 

Za malenkost izboljšane pogoje priseljevanja in pogoje že naseljenih Slovencev ponovno 

poslabša gospodarska kriza. Kanada začne zavračati prošnje za priselitev in veliko že 

priseljenih so deportirali nazaj v prvotno domovino. Zavrnili so številne begunce, bežeče pred 

pritiski nacizma in si s tem pridobili status nehumanitarne države. Humana pa ni bila niti do 

ljudi, ki so ostali v državi. Slovenci so se morali velikokrat preseliti, kar je bilo pogojeno z 

zapiranjem rudnikov in nahajališči naravnega bogastva. Večja območja so bila v Kirklond 

Lakeu, Timminsu, Rosslandu, Norandi, Blackburnu, Vancouveru in Torontu. Številne osebne 

zgodbe so polne trnove poti do kruha (Strle, 2009). 

»Poskušali smo srečo na farmah, v gozdovih, pri železnici in drugod. Povsod je trda predla. 

Selili smo se sem in tja v upanju, da pridemo na boljše. Večina je naposled ostala pri najtežjem 

delu, v rudnikih. Tudi jaz sem se pozneje zaposlil v rudniku Levack, kjer sem naletel na ljudi 

vseh mogočih narodnosti, ki so prišli iz vseh vetrov sveta, da si s kopanjem kanadskega 

premoga zaslužijo kruh. Leta 1929, po požaru v našem rudniku, sem se zaposlil v rudniku Frood 

Sudbury. Tu pa je vladala prava gonja. Delali smo kot živina, kajti nadrejeni so stregli na 

sleherni naš korak in gib in nam grozili s plavimi listki. Plavi listki so bili naš strah in trepet, 

kajti pomenili so odpust iz službe. Pred rudnikom je vsak dan stalo 300 brezposelnih delavcev 

in tako so gospodarji z lahkoto nadoknadili število odpuščenih. V jami je bilo ko v peklu. Ko 

smo odhajali na prostor, ki je bil določen za kosilo, je bilo videti pravcato stezo vode in znoja, 

ki je curljal iz naših izmučenih teles, obleke in čevljev. Iz obutve smo velikokrat na dan morali 
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izliti vodo, ker so nam noge sicer postale težke kot svinec (Zaic, 1956, Slovenski izseljenski 

koledar).« 

Zapis izseljenega Slovenca nam podrobno prikaže ekstremne socialne razmere, kar 

gospodarska kriza leta 1931 samo še poveča. Odpuščanje in izkoriščevanje prizadene ravno 

priseljence in ti žal niso imeli večjih prihrankov niti lastnega doma. Kot pozitivno se šteje 

položaj žensk, ki so poleg svojega moža skrbele za dom, če so ga le imeli, in opravljale delo 

sobaric, kuharic, vzgojiteljic in vsa ta delovna mesta so ostala kljub krizi, saj so jih bogatejši 

ljudje še vedno potrebovali (Strle, 2009). 

Z ustanovitvijo prvega Slovensko-kanadskega podpornega društva se začne emancipacija 

Slovencev v Kanadi od tistih v Ameriki. Rado Genorio je zapisal, da je bil nastanek samostojnih 

slovenskih društev v Kanadi zapoznel in to pripisuje slabim socialnim vezem slovenskih 

priseljencev. Zaradi nenehne selitve so bile vezi nestabilne in šibke. Veliko ljudi ni imelo 

denarja za plačilo članarine, kar je poslabšalo učinkovitost delovanja in izgubo zaupanja (Strle, 

2009). 

3.2. Druga svetovna vojna in čas po njej 

V času od 1951 do 1970 se je v Kanado preselilo približno 6000 Slovencev. Velik delež njih so 

bile družine, ki so se pridružile pred in medvojnim imigrantom. To je postala skupina ljudi, ki 

je zelo spodbujala zidavo slovenskih cerkva, ustanavljanje društev, gradnjo društvenih 

prostorov in počitniških farm. Veliko posestev so kupili že v sedemdesetih in s tem je imelo 

skoraj vsako društvo svojo farmo nekaj kilometrov iz mesta Toronto. Farme uporabljajo 

predvsem v poletnem času, kjer priredijo številna srečanja, prireditve, športna tekmovanja in s 

tem ohranjajo medsebojno povezanost že vrsto let. To je generacija ljudi, ki si je že opomogla 

in si izborila boljše delo, zato so si lahko privoščili več in začeli z delovanjem različnih društev. 

Tako je bilo priseljencem iz obdobja 1960 do 1970 veliko lažje, saj so jim starejši priseljenci 

pomagali in svetovali. Slovenska skupnost je bila že dovolj močna in prisotna v življenju 

priseljencev. V veliko olajšanje jim je bilo, da je v tistem času Jugoslavija prenehala omejevati 

izseljevanje in so se lahko kadarkoli vrnili domov. Večina novih priseljencev je že imela 

izobrazbo, kar je Kanada nujno potrebovala, zato so hitro našli delo v precej boljših pogojih, 

kot so jih imele prejšnje generacije (Dermastija, 2016). 

Če se vrnemo v čas tik po drugi svetovni vojni, je potrebno omeniti, da se je pojavilo povojno 

povratništvo iz Kanade v Jugoslavijo, kar ni nič neobičajnega, saj vsak pomembnejši 

migracijski tok oblikuje kompenzacijski oz. nasprotni tok. Omenili smo že, da se je veliko ljudi 
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odpravilo v tujino z namenom zaslužiti denar in se vrniti. Povratek domov ni bil vedno takšen, 

kot so si povratniki predstavljali. Pogosto je bila zaznamovana z novimi idejami in 

spremenjenim načinom življenja in mišljenja. To se je videlo v novih potrebah in navadah na 

življenjskem in duhovnem nivoju. Najpogostejša razloga za vrnitev sta bila domotožje in 

zadostna finančna moč. Pomemben je bil čas vrnitve, saj se situacija v Jugoslaviji takoj po vojni 

še ni ekonomsko in politično stabilizirala, zato se je nekaj razočaranih povratnikov vrnilo nazaj 

v Kanado. Sledeči zapis prikazuje stanje, v katerem so se znašli nekateri povratniki (Strle, 

2007). 

Več mesecev je minilo, preden smo izvedeli, kako so se vživeli nekateri izmed njih. Nekatere od 

njihovih zgodb smo razbrali iz pisem. Že ob prihodu v Reko ali pozneje, ko so prišli v svoj 

rojstni kraj, so jih pod pretvezo, da si le izposojajo, zaplenili vrednejše predmete, kot npr. 

traktorje. Prav tako niso smeli uporabljati osebnih avtomobilov. Prav tako jim nihče ni povedal, 

da kot zasebniki ne bodo mogli kupovati plina. Številni se niso mogli sprijazniti z mnogimi 

nerazumljivimi prepovedmi, zato so jih v mnogih krajih sprejemali kot ljudi, ki povzročajo samo 

težave. Mnogi so se želeli kar takoj vrniti v Kanado, težava pa je bila v tem, ker so takoj ob 

prihodu oddali svoje potne liste in so se s tem odpovedali državljanstvu. Le redki so zadržali 

svoje dolarske prihranke v gotovini, saj so ob menjavi čekov v bankah za dolar dobili le petdeset 

dinarjev, čeprav je bila neuradna vrednost na črnem trgu veliko višja. Najbolj pa jih je bolelo 

to, da so jih domačini v kraju, kjer so se naselili, smatrali za »bogate Kanadčane«, kar je v 

takratnem komunističnem žargonu pomenilo isto kot »kapitalisti« in s tem sovražniki (Starman, 

1999, v Strle, 2007, str.129).«   

Zapisan kontekst dojemanja izvorne domovine po vrnitvi nam ponuja le eno opcijo, in sicer je 

zgoraj opisana negativistično. Dostopnih virov in pričevanj ob vrnitvi tik po vojni je malo, a 

domnevati gre, da so nekateri vrnitev doživeli kot nekaj pozitivnega in osrečujočega. Srečali so 

se s prijatelji, družino in domačim okoljem, kar je pretehtalo nad dano situacijo (Strle, 2007). 

Kanada je do leta 1980 letno sprejela okrog 150.000 novih priseljencev in tako skupno okrog 5 

milijonov v obdobju od 1945–1981. Trend kasneje rahlo upade in se ponovno povzpne do leta 

1989  na število 192.000 letno. Največji delež priseljencev 40 % je iz Azije in s pacifiških 

otočji,  iz Evrope 27 %, 16 % iz Afrike in s Srednjega vzhoda ter 13,5 % s Karibskih otokov in 

Latinske Amerike. Od 90. let 20. stol. dalje znatno upade priseljevanje, predvsem v povezavi z 

združevanjem družin. Država spodbuja priseljevanje visoko izobraženih (Klemenčič in Maver, 

2017). 
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Po podatkih iz leta 2006 je v Kanadi živelo 35.940 oseb, ki so se po etnični pripadnosti 

opredelili kot Slovenci. Med temi jih je 15.160 navedlo izključno slovensko etnično pripadnost, 

20.780 oseb pa se je opredelilo kot mešana etnična skupnost. Največ jih živi na območju 

Ontaria, predvsem v metropolitanski regiji Toronta. Nekaj jih je v Montrealu, Ottawi, 

Winnipegu in Edmontonu (Dermastija, 2016). 

Po drugi svetovni vojni se je slovenska skupnost povečala in utrdila svoj obstoj. Ljudje so se 

začeli seliti iz mesta v predmestje Toronta, Etobicoke. Večina se je naselila na isto ulico, 

Brown's Line, in še danes velja za najbolj slovensko ulico v Torontu, kljub temu da so Slovenci 

naseljeni tudi drugje. Na ulici Brown's Line je največ slovenskih ustanov, med njimi so 

slovenska cerkev, slovenska šola, Krekova banka in slovenska delikatesa ter mnoga domovanja 

številnih Slovencev. Poleg cerkve je dvorana, kjer so največkrat organizirana razna druženja, 

plesni večeri, aktivnosti in zato ulica upravičeno velja za najbolj slovensko (Dermastija, 2016). 

 

4. USTVARJANJE SLOVENSKIH IZSELJENCEV IN NJIHOVE 

ORGANIZACIJE 

 

Ustvarjanje izseljencev se razlikuje. Nikoli ne smemo enačiti različne skupnosti po svetu, saj 

so se izseljenci v neki drugi deželi znašli popolnoma v drugačnih okoliščinah in ocene 

velikokrat postanejo preveč enostranske. Tako je potrebno upoštevati vsaj osnovne značilnosti 

izseljenskih skupnosti v posamičnih deželah. Ustvarjanje je odvisno od kraja in časa poselitve, 

gostote priseljenih, izobrazbene ravni izseljencev, poznavanje jezika in kulture nove domovine, 

medsebojnega razumevanja izseljencev, navezanost izseljencev na staro domovino in 

družbenih razmer v njej ter njenega odnosa do izseljencev, političnih, verskih, idejnih, etničnih 

in moralnih vrednot izseljencev (Trebše Štolfa, 2001). 

Kanadi ni bila nobena izjema in kmalu po prihodu prvih izseljencev se je porajala ideja, da bi 

ustanovili svoja podporna društva. Naloga slovenskih društev je že od nekdaj podpora in 

medsebojna pomoč ter organiziranje različnih dejavnosti. Tako pogosto prirejajo zabavne 

prireditve, kjer se predstavijo domače glasbene skupine in razne glasbene skupine iz Slovenije. 

Deluje veliko folklornih in pevskih društev s podporo Slovenske izseljenske matice in v njih 

želijo vključiti tudi drugo in tretjo generacijo slovenskega rodu (Trebše Štolfa, 2001). 
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V začetku so se pojavljala socialno-solidarnostne organizacije in šele po drugi svetovni vojni 

so nastajala bolj kulturna društva. Eno izmed pomembnejših podpornih društev je Vzajemna 

podporna zveza Bled in sedež je imela v Kirkland Lake. Razseljeni Slovenci so podali željo, da 

bi zveza delovala tudi v drugih območjih, zato so ustanovili več odsekov. Iniciativni odbor 

nekega kraja je glavnemu odboru zveze sporočil željo po ustanovitvi odseka in začeli so z 

zbiranjem pristopnih izjav. Kasnejša leta so nekatere odseke prekinila, saj so se ljudje preselili, 

članstvo je upadlo, vendar Vzajemna podporna zveza Bled je bila in ostaja številčno in 

ekonomsko najmočnejša organizacija slovenskih izseljencev v Kanadi. Poleg pomoči rojakom 

je imela zveza velik pomen tudi pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture v novi domovini 

(Trebše Štolfa, 2001). 

Na fotografiji je prikazan plakat ob praznovanju 50-letnice delovanja zveze. V ozadju lahko 

vidimo blejski otok in na vzpetini blejski grad. V 

ospredju je moški oblečen v gorenjsko narodno nošo. 

Čisto na vrhu lahko iz oznake zveze vidimo stisnjeni 

roki, kar simbolizira osrednji namen zveze.  

 

Slika 6: Plakat ob praznovanju 50. obletnice (vir: Slovensko 

izseljenstvo -  Trebše Štolfa, str. 213) 

 

 

Prva Slovenska folklorna skupina Nagelj je bila 

ustanovljena 1959 in še vedno uspešno deluje. To so 

začetki plesne kulturne dediščine, ki se ohranja 

predvsem v folklornih skupinah mladih in odraslih po vsej Kanadi. Leto za prvo se ustanovi 

nova in kasneje se jima pridružijo še plesne skupine Triglav, Mladi glas in Planika, vse v 

razmiku nekaj let. Plesnih skupin ni bilo malo in so večinoma delovale v okviru kulturnih 

društev po Kanadi. Za plesne skupine je potrebna glasba in k razvoju glasbene dejavnosti so 

pripomogli številni narodnozabavni ansambli in kvalitetni mešani, dekliški in moški pevski 

zbori. Že večkrat so Slovenijo obiskala dekleta iz skupine Plamen, ki zelo uspešno deluje v 

Torontu, in se predstavile slovenskemu občinstvu. Med bolj znanimi moškimi zasedbami so 

Fantje na vasi (Trebše Štolfa, 2001).  
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Slika 7: Mladi iz folklorne skupine Nagelj (vir: 

Kanadsko-slovensko zgodovinsko društvo, 

http://www.slovenianhistorical.ca/)    

Slika 8: Vokalna skupina Plamen (vir: Rodna gruda 

-  Žugelj, rodnagruda.si) 

 

Na desni fotografiji je vokalna skupina Plamen, ki jo vodi Marija Ahačič Pollak. Marija je 

rojena v Tržiču in se je skupaj z možem odpravila v Kanado za boljše življenje. Je primer 

izseljenke, ki veliko svojega prostega časa posveti slovenski skupnosti v Kanadi in je celo 

življenje vpeta med Slovenijo in Kanado. V intervjuju za portal Moja Slovenija (Slovenske 

zgodbe iz sveta in domovine) je dejala, da te tujina prisili k preživetju. V začetku je z veliko 

žalostjo vse primerjala s Slovenijo in veliko let prejokala. Ko so se iz Montreala preselili v 

okrožje Toronta, se je z vso vnemo vključila v slovensko skupnost leta 1977. Poudarila je, da 

vsa društva in vse dejavnosti potekajo na prostovoljni bazi in ob tem se je spomnila besed 

svojega prijatelja Jožeta Kastelica, ki ji je dejal, da je že pred mnogimi leti spoznala, da biti 

dober Slovenec v tujini vzame mnogo tvojega časa in na žalost tudi veliko tvojega denarja. 

Tako je tudi sama doživela težo življenja v tujini, ko sta v začetku z možem poprijela za vsako 

delo, ki se jima je ponudilo. Do dobička je težka pot in Slovenci v Kanadi veljajo za zelo pridne 

in delovne. Povedala je, da so Slovenci seboj prinesli stare slovenske vrednote, ki doma, na 

žalost, izginjajo. Slovenski uspešni podjetniki niso stremeli za hitrim zaslužkom in bogastvom, 

ampak so poprijeli za vsako delo in postopoma zgradili svoje imetje. Marija je umetniški vodja 

vokalne skupine Plamen in producentka na Radio Glas kanadskih Slovencev. Veliko energije 

vloži v pripravljanje prireditev, koncertov v Kanadi in Sloveniji ter aktivno sodeluje v 

Vseslovenskem kulturnem odboru. Dejavna je predvsem na glasbenem področju in se v ta 

namen velikokrat vrne nazaj v domovino. Na srce polaga tistim, ki se imajo namen izseliti iz 

Slovenije, da je življenje v tujini do ustalitve težko in je potrebno prijeti za vsako delo. Potrebno 

je veliko odrekanja do prihoda na cilj in tega se lahko doseže samo s poštenim in trdnim delom 

(Markovič Kocen, 2015). 
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Poleg glasbe in plesa je dobro razvita še gledališka dejavnost Slovencev v Torontu. Že leta 1955 

so ustanovili samostojno Slovensko gledališče in temu je sledilo več manjših gledaliških skupin 

v sklopu različnih društev (Trebše Štolfa, 2001). 

Širjenje slovenske besede, kulture, svežih informacij iz Slovenije in informiranje društev o 

njihovem delovanju je potekalo preko radijskih valov in časopisov. Že pred desetletji so začeli 

izdajati glasila, revije in časopise v slovenskem jeziku. V prvi vrsti je bil njihov namen 

seznanjanje rojakov z društvenimi novicami, z objavo političnih, gospodarskih, kulturnih, 

športnih in drugih poročil o življenju med izseljenci in v Sloveniji (Trebše Štolfa, 2001). 

 Kanadski glas (1929–1930) 

 Edinost (1942–1948) 

 Božja beseda (1950–) 

 Slovenska država (1950–) 

Izpisani so pomembnejši časopisi, ki so se v večini zavzemali za samostojno in demokratično 

Slovenijo. Izjema je bilo glasilo Edinost, ki se je v svoji politiki naslanjalo na Kanadsko-

jugoslovansko federacijo. Večina njih je obravnavala zlasti politična in gospodarska vprašanja. 

Namenjeni so bili povezovanju slovenskih izseljencev in ohranjanju slovenskega jezika. Poleg 

aktualnih tem in informacij imajo tudi glasila, ki se osredotočajo na drugačna področja. Med 

njimi je zelo priljubljen Slovenski lovski vestnik, kateri je namenjen lovcem in športnikom pa 

tudi ljubiteljem literarnih del. Ob različnih obletnicah društev so izdali več jubilejnih zbornikov. 

Med bolj aktivnimi na kulturnem področju je Cvetka Kocjančič in skoraj ne mine kulturne 

akcije, kjer ne bi bila prisotna. Rodila se je blizu Novega mesta in skupaj z možem leta 1969 

odšla v Kanado. Tam že vrsto let piše reportaže o življenju slovenskih izseljencev, sodeluje na 

raznih konferencah in simpozijih o slovenskem izseljenstvu. Objavila je večje število črtic in 

pesmi, posebno pozornost pa sta deležni njeni biografski pripovedi o slovensko-kanadskem 

slikarju Andreju Štritofu in romansirana pripoved o slovenskem pustolovskem popotniku 

Janezu Planinšku (Trebše Štolfa, 2001). 

NAJDRAŽJI ZAKLAD 

Kot jata lačnih in zbeganih  ptic 

sinovi tvoji smo se razbežali v svet, 

s polj tvojih, mati domovina, 

pobrali smo najlepši cvet. 
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Sejali bomo v tuje brazde 

ljubezen tvojo in tvojo bolest, 

skrbno na tujih tleh bomo gojili 

slovensko narodno zavest. 

 

Zaklade tvojih čudežnih besed 

delili bomo vsem ljudem sveta, 

vem, vzklilo seme bo, 

kjer govori pošteni glas srca. 

 

Na te ne bomo nikdar pozabili, 

ki z zgledom si kazala svetu pot, 

med velesile vzhoda in zahoda 

si izklesala trdno, varno pot. 

 

Ko v svetu rušijo se stari ideali, 

prihodnost temna je kot črn prepad, 

ponosna tvoja zgodovina 

nam bo ljubezni, potrpljenja, upanja zaklad. 

 

(Cvetka Kocjančič, 2019) 

 

V začetku so Slovence in druge jugoslovanske narode povezovale tudi radijske postaje. Tako 

sta leta 1968 prvi nastali Karavana prijateljstva in Jugoslovanski radio program. Nekaj let 

kasneje nastane radijski klub Slovenski večer, ki deluje do leta 1986. Prelom se je zgodil leta 

1991, ko Vseslovenski kulturni odbor v Torontu odkupi dodatno frekvenco in omogoči, da 

radijski program Glas kanadskih Slovencev postane slišen na širšem območju (Trebše Štolfa, 

2001). 

Kultura pa ni edino področje, ki povezuje izseljence, ampak so to tudi športne dejavnosti. 

Večina jih poteka v okviru kulturnih društev in le nekatera so samostojna. Slovenska telovadna 

zveza je bila ustanovljena leta 1950, za njo Športni klub Toronto leta 1959 in kasneje Slovensko 

športno društvo Slovenija. Skozi leta so priljubljeni športi med izseljenci postali odbojka, hokej, 

nogomet in balinanje. Poleg tega pa še lov in ribolov, ki se združuje v Slovenskem lovskem in 

ribiškem društvu. Na farmah društev imajo lepo urejene športne objekte, kjer preživijo veliko 

časa predvsem v poletnem času in prirejajo prava športna tekmovanja v različnih disciplinah 

(Trebše Štolfa, 2001).  
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Zelo znano je Slovensko letovišče, kjer vsako leto 

organizirajo prireditev Slovenski dan. Letovišče je oddaljeno 

od mesta in narava v ljudeh prikliče spomin na Slovenijo. V 

kompleksu je približno 160 vikend hiš, dvorana, bazen, več 

igrišč in skupen prostor za praznovanja. 

Slika 9: Logo prikazuje simbol Kanade in Slovenije (vir: zdruzenje-sim.si) 

Nenazadnje je potrebno omeniti še slovensko katoliško cerkev, ki ima pomemben delež pri 

ohranjanju jezikovnega, kulturnega in narodnostnega ozaveščanja svojih članov poleg 

ohranjanja vere med slovenskimi izseljenci. Najstarejša je župnija Marije Pomagaj (1953), 

župnija Brezmadežne (1960), župnija v Winnipegu (1962), Montrealu (1964) in v Hamiltonu 

(1964). Najpomembnejši delež so šole, ki delujejo v okviru slovenskih župnij in otroke 

slovenskih izseljencev utrjujejo v znanju slovenskega jezika in kulture ter hkrati spodbujajo 

naslednje generacije, da tudi doma na dnevni bazi uporabljajo slovenščino (Trebše Štolfa, 

2001). 

Poleg otrok je poskrbljeno še za starostnike, saj na območju Ontaria delujeta dva starostna 

domova. Vila Slovenija je v bližini Hamiltona in Dom Lipa pri Torontu. Ker je število društev, 

organizacij in različnih ustanov veliko in zahteva svojo koordinacijo, so leta 1990 ustanovili 

Vseslovenski kulturni odbor. Gre za organizacijo, ki usklajuje aktivnosti, organizira različne 

akcije, zbira informacije o Sloveniji in jih posreduje slovenskim priseljencem, organizira obiske 

iz Slovenije in organizira dobrodelne dogodke (Dermastija, 2016). 

 

5. SLOVENSKO ŠOLSTVO V KANADI 

 

5.1. Župnija Marije Pomagaj 

Župnija Marije Pomagaj je bila ustanovljena 10. februarja 1953. Cerkev je bila zgrajena 

izključno iz prispevkov Slovencev, ne le iz Toronta, ampak iz različnih krajev Kanade in ZDA. 

Župnijo je ustanovil Jakob Kolarič in jo vodil do leta 1960. Njena zlata doba je bila od leta 1955 

do 1980. V njej je delovalo kar 19 organizacij (cerkveni zbor, cerkveni odbor, slovenska šola, 

trije mladinski pevski zbori, skavti in skavtinje …) in večina izmed njih je po nekaj letih 

ugasnila. Slovenska šola je prenehala delovati s šolskim letom 1995/1996. Število vernikov in 

sodelujočih je začelo upadati, ker je leta 1960 v zahodnem delu Toronta nastala župnija 



23 
 

Brezmadežne in težišče dela se je začelo 

seliti tja. V sedemdesetih letih je bilo najbolj 

izrazito odseljevanje zaradi boljše zaposlitve 

(Zrnec, 2002).                           

  

Slika 10: Cerkev Marije Pomagaj (vir: osebni arhiv, 

april 20191) 

 

Župnija Marije Pomagaj se nahaja na Manning Ave in je v samem začetku imela v lasti tri hiše. 

Zelo hitro so jih podrli in leta 1965 zgradili župnišče povezano s cerkvijo. V začetku je bila 

stavba skromna, kasneje je župnik Prebil uredil nekaj dodatnih prostorov, zunaj pred cerkvijo 

spremenil strme stopnice v bolj položne in uredil parkirišče. Naslednji duhovnik je bil Tone 

Zrnec in sledila so zlata leta župnije. Zrnec je poplačal ves cerkveni dolg, uredil je nekaj 

malenkosti v cerkvi in župnišču ter v čisti rezervi nabral precejšen znesek denarja (Zrnec, 2002). 

Zadnji župnik, ki je vodil župnijo, je bil Valentin Batič. Vodenje je prevzel 1988 in na nek način 

jo vodi še danes. Preuredil je cerkev, zamenjal cerkvi in župnišču streho ter uredil protipožarne 

naprave. Ker je bilo vernikov vedno manj, so bili primorani župnijo zapustiti in duhovnik Batič 

se je vrnil nazaj k župniji Brezmadežni. Danes se duhovniki po potrebi še vedno vračajo nazaj, 

predvsem v času, ko je oznanjena maša. Ni pa nikogar, ki bi stalno živel v župnišču (Zrnec, 

2002). 

 5.2. Župnija Brezmadežne s čudodelno svetinjo 

Župnija je bila ustanovljena 1. septembra 1960 in njen prvi župnik je bil Janez Kopač. Zelo 

hitro je postala znana kot največja slovenska župnija v Kanadi. Njena cvetoča doba je bila od 

1965 do 1995. K njenemu ugledu in pomenu je prispevala ugodna lokacija, velike dvorane, 

številne sobe in obsežno parkirišče. Prostori župnije so postali zbirališče slovenskih izseljencev, 

tu so sprejemali odlične goste in obiskovalce, sestankovali, urejeni so bili prostori slovenske 

šole, dvorane za druženje, sobe za obiskovalce (Zrnec, 2002). 

Gospod Kopač velja za začetnika župnije Brezmadežne, saj je dokupoval zemljišče, povečeval 

zgradbe, popravljal, zbiral denar in organiziral nabirke, da so v čim krajšem času poplačali vse 

dolgove. Največja in najbolj pomembna dozidava se je zgodila leta 1974, ko so povečali 

dvorano in celotno zgradbo dvignili za nadstropje ter s tem pridobili prostore za slovensko šolo. 

                                                           
1 Vse fotografije z napisom osebni arhiv so bile posnete med obiskom Toronta v mesecu aprilu 2019. 
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Večji mejnik se je zgodil še leta 1984, ko so 

uvedli eno nedeljsko mašo v angleščini. 

Začelo se je dogajati, da mlajše generacije 

niso razumele slovenščine v cerkvi in 

naraščalo je število družin z enim od 

zakoncev, ki ni bil slovenske krvi. V strahu 

pred izgubo mlajšega rodu, se jim je to zdela 

smiselna sprememba (Zrnec, 2002).   

Slika 11: Cerkev Brezmadežne s čudodelno svetinjo (vir: osebni arhiv, april 2019) 

Po ustanovitvi župnije in slovenske šole so bile ustanovljene še druge organizacije, med njimi 

cerkveni odbor, cerkveni pevski zbor, ženska liga, Društvo najsvetejšega imena Jezusovega, 

skavti in skavtinje in plesne skupine. Župnija ohranja slovenski jezik, zato vsako nedeljo 

izhajajo Oznanila, kjer so zapisane cerkvene dejavnosti in drugi dogodki v organizaciji 

slovenske skupnosti (Zrnec, 2002). 

Gospod Roman Travar, ki je med kanadskimi Slovenci kot kaplan in župnik deloval sedem let, 

je svoj prihod in delovanje opisal zelo pozitivno. Sprejeli so ga prijazno in hitro je videl, da je 

župnija živa. Omenil je predvsem delovanje pevskih zborov, skavtov in raznih plesnih skupin. 

Med izseljenci se je počutil Slovenca in bil nekoliko razočaran po vrnitvi nazaj v domovino. 

Nikoli ni čutil nenaklonjenosti do priseljenca in mogoče je v tem Kanada posebna. Ta način 

multikulturnosti v celotni državi je nekaj posebnega in v Evropi žal manj prisoten, ali celo tuj. 

Tako je velikokrat srečal ljudi, ki so se opredelili kot Slovenci, vendar ne govorijo slovensko. 

Po domovih je opazil družinska drevesa, ki so visela na zelo opaznem mestu in s tem ponosno 

nakazovala, iz kje izhaja družina. Večina jih ohranja običaje, kulinarične dele praznikov ob 

božiču in veliki noči in se udejstvujejo v kulturno narodnih skupinah. Opazil je, da je slovenska 

skupnost resnično močna in živa ter spoznal ljudi, ki so se pridružili slovenski skupnosti, čeprav 

niso bili povezani s Slovenijo. Prav ti so mu povedali, da imajo Slovenci lahko svojo skupnost 

kot posebno dragoceno vrednoto in da nimajo vse narodne skupnosti tega kot slovenska (Pucelj, 

2017). 

Navdušeno je videl, kako so se Slovenci veselili napredka Slovenije, ne le samostojnosti, ampak 

na splošno njenega razvoja, začetka članstva v Evropski Uniji, uvedbe nove denarne valute in 

predvsem ni zaznal razdvojenosti naroda, kar je čutiti v domovini. Omenil je še Slovensko 

letovišče. Priseljenci so se hitro zgledovali po domačinih, kateri so imeli v lasti manjše hišice 

izven mestnega vrveža in enako so začeli kupovati tudi sami. To jim je omogočalo, da se za 
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vikend umaknejo v naravo in mir. Ob tem se je pojavila želja, da ne bi bili sami in poiskali so 

skupna zemljišča. Slovensko letovišče je največji tak prostor, ki ima osrednjo dvorano, bazen, 

nogometno in odbojkarsko igrišče, peskovnik in kapelo. Poudaril je, da je ob vsem tem 

pomembna vloga posameznikov, ki so pripravljeni sprejeti naloge pri organiziranju, pripravi, 

izvedbi (Pucelj, 2017). 

5.3. Slovenska šola v Torontu 

Prva slovenska šola v Kanadi je bila pri župniji Marije Pomagaj v Torontu leta 1953. Hitro za 

njo so odprli novo pri Brezmadežni leta 1959. Poleg dveh šol na območju Toronta sta delovali 

še dve, in sicer v župniji sv. Vladimira v Montrealu in župniji Lurške Matere božje. Z 

ustanavljanjem šol so začeli lazaristi in salezijanci v Hamiltonu v župniji sv. Gregorja Velikega. 

V manjših krajih so se trudili laiki in si pri tem pomagali z učbenikom Materina beseda (Zrnec, 

2002). 

V začetku so bile šole dvorazredne. Izjema sta bili šola pri Mariji Pomagaj s petimi razredi in 

pri Brezmadežni s sedmimi razredi ter z dodatkom dopolnilnega, eno leto trajajočega tečaja. 

Zavedati se je potrebno, da so šole imele različne učne načrte, učiteljski zbor z različno 

zmogljivostjo in različno disciplino, kar je pripeljalo do doseganja različnih rezultatov (Zrnec, 

2002). 

Šoli na območju Toronta sta hitro po odprtju omogočali branje slovenskih mladinskih knjig 

vsem učencem. V vsaki so uredili šolsko knjižnico z več kot 150 knjigami in z obveznim 

branjem dosegli, da so učenci vsaj nekaj teh knjig prebrali. V začetku so bili vodje oz. ravnatelji 

v župnijskih šolah sobratje, kasneje so vodstvo prevzeli laiki. Že sobratje so se zavedali, da 

mlademu rodu posredujejo osnovne pojme slovenskega jezika, jih usmerjajo na slovensko 

družbo, na bogoslužje v slovenskem jeziku in vzbujali so v srcih slovensko zavest in narodni 

ponos. Šolsko leto je trajalo od septembra do maja. Običajno je potekalo v soboto po nekaj ur 

na dan. Občasno se je zgodilo, da so poučevali tudi v nedeljo ali v petek zvečer (Zrnec, 2002). 

»Šola ni mogla dajati človeku enakega zadoščenja kakor glasba. Toda ali bi bilo mogoče brez 

organiziranega pouka slovenščine zadržati mladi emigracijski rod pred utopitvijo v velemestni 

angleščini? A biti ravnatelj takšne šole ni bilo lahko. Česa vsega je bilo treba, da bi učinkovito 

zaživela! Treba jo je bilo reorganizirati, ji zagotoviti zadostno število učnih moči, dobiti 

potrebni učni material, ji dati – tudi ob konzultiranju pri slovenskih šolah na Tržaškem – 

ustrezen učni načrt, sestaviti primerne učbenike. Da, primerne učbenike!« (Zrnec, 1997, str. 52)  
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Slika 12: Tone Zrnec (vir: Na brzicah življenja 

- Zrnec, str. 53) 

Leto 1959 je bilo na nek način prelomno 

za slovenske izseljence v okolici 

Toronta, saj je tja prišel Tone Zrnec in 

prevzel vodenje župnije Marije 

Pomagaj in vodenje šole. Delo je 

opravljal 20 let in vodil šolsko mladino 

do številnih uspehov. V njegovi dobi so zaživeli trije mladinski zbori (otroški, mladinski in 

dekliški). Vse zbore je vodil Zrnec in priredili so spevoigro, dve igri s petjem, 24 pevskih 

koncertov, 6 glasbenih festivalov, peli na cerkvenem koru za božične in velikonočne praznike. 

Cilj je bil, da se goji umetnost, bistri mladini razum, povezovali in utrjevali so slovensko 

skupnost ter med mladimi vtisnili pečat prijateljstva in vzajemnosti (Zrnec, 2002).  

Šole so bile uspešne predvsem zaradi dveh učbenikov, ki jih je pripravil in izdal Tone Zrnec. 

Materina beseda in Veseli dom sta pomagala pri izgradnji učnega načrta in bila predvsem 

odlična pomoč pri sistematičnem učenju. Materina beseda je bila namenjena za nižje razrede in 

Veseli dom za višje razrede (Zrnec, 2002).  

 

Slika 13: Skupna fotografija učencev in učiteljev (vir: Kanadsko-slovensko zgodovinsko društvo, 

http://www.slovenianhistorical.ca/) 

http://www.slovenianhistorical.ca/
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Na fotografiji so učitelji z učenci, ki so leta 1963 obiskovali slovensko šolo pri Mariji Pomagaj. 

V osredju vidimo vodilnega Toneta Zrneca in druge katoliške pomočnike ter učitelje. 

Generacija je številčno zelo velika, saj je posneto v času enega izmed največjih vpisov. V ozadju 

je cerkev Marije Pomagaj in poleg so se nahajali prostori šole.  

Slovenska šola pri Brezmadežni s čudodelno svetinjo se je začela skromno. Najeli so prostore 

pri sosednji župniji Kristusa Kralja, saj sami niso imeli še primerne dvorane niti prostorov. Prvo 

leto se je prijavilo 18 otrok. Hkrati se je pojavilo povečano priseljevanje na območje predmestja 

iz velemesta. To je pospešilo organiziranje slovenskega središča in začetek novega zbirnega 

centra za vse izseljene Slovence (Kopač, 1987). 

Šolo pri Brezmadežni je dve leti vodil Kopač, nato je vodenje prepustil Francu Cerarju in se 

posvetil slovenski šoli pri Mariji Pomagaj. V slovensko šolo pri Brezmadežni se je v letu 1967–

1968 vpisalo 163 učencev, kar je pomenilo prelomno leto in s tem povečan vpis. Trend se je 

nadaljeval do leta 1979, ko je začelo število padati. Največ vpisanih učencev je bilo 1975–1976, 

kar 243. Kasnejši padec učencev so pripisali padcu števila otrok na družino, saj imajo družine 

povprečno le dva ali tri otroke, in težavam s prevozom otrok v šolo, ker so bili starši velikokrat 

zaposleni tudi v soboto (Kopač, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Število vpisanih otrok v slovensko šolo skozi leta (vir: Ob srebrnem jubileju župnije Marije 

Brezmadežne - Kopač, str. 35) 

Z grafa lahko razberemo, da je bilo v predstavljenih letih skupno vpisanih kar 900 otrok, vendar 

žal jih je veliko izstopilo že po prvem letu in samo 222 učencev uspešno zaključi vseh sedem 

razredov (Kopač, 1987). 

Že od samega začetka je bila šola zastavljena kot resno delo. Sobotna šola ni igranje, ampak 

resno delo. Učenci se učijo jezika staršev, ne le besed, marveč tudi celotno kulturo naroda, iz 
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katerega prihajajo njihovi starši/stari starši. Poučevali so branje, pisanje, slovnico, literaturo, 

zgodovino, zemljepis, verouk in petje. Tako se po sedmih razredih pričakuje, da se učenec zna 

slovensko pogovarjati in je zmožen napisati samostojne sestave in pisma (Kopač, 1987). 

Leta 1986 je Ministrstvo za šolstvo v Kanadi priznalo kredite za slovenski jezik v kanadskem 

srednješolskem sistemu. Tako lahko učenci zadnjega kreditnega razreda obiskujejo en izbirni 

predmet manj v kanadski šoli, saj se jim prizna obisk slovenske sobotne šole. Kasneje so to 

priznali kot certifikat z opravljenimi obveznostmi za dodatni tuji jezik poleg francoščine.   

Prelomnica se je zgodila še leta 1996, ko so pričeli z izleti učencev zadnjega razreda v Slovenijo 

in temu leta 2000 dodali še 2-tedenski tečaj slovenščine. Projekt finančno podpre Republika 

Slovenija. Lep zaključek za uspešno opravljeno sobotno šolo so dodali leta 2004, od kar 

potekajo maturantski plesi Gala, ki se po navadi odvijejo po prihodu z izleta v Slovenijo in 

pomeni uradno slovo od šole (Čus, 2017). 

Z izboljšanjem povezav s Slovenijo in s pojavom težav učiteljev, saj so se generacije zamenjale 

in vlogo poučevanja je prevzela že druga generacija Slovencev, so določili pravilo, da se morajo 

učitelji vsaj enkrat udeležiti seminarja za izseljenske učitelje v Sloveniji. To možnost so na šoli 

Brezmadežne izkoristili že leta 1996 in se s pomočjo Urada RS za Slovence po svetu v projektu 

moderniziranje pouka nadgradili s šestimi prenosnimi računalniki (Čus, 2017) 

 

6. TEŽAVE PRISELJENCEV V NOVI DOMOVINI 
 

V članku Psihološko prilagajanje priseljencev avtorica Cvetka Kocjančič (2000, str. 233) 

navaja, da pri Slovencih ni bilo opravljene nobene specifične raziskave, zato iz zapisovanja in 

raziskovanja njihovih zgodb povzame psihološko plat prilagajanja. Prvi Slovenci so bili močno 

motivirani in ponudbe agentov za delo na kmetijah in gozdovih niso nudile podrobnejših 

informacij o razsežnostih kanadskih kmetij in gozdov. Prav tako so manjkali podatki o 

drugačnem načinu življenja, osamljenosti in mogočem goljufanju pri plačilu. Domotožje so 

premagovali z mislijo, da gre samo za začasno delo in se povezali z drugimi Slovani, ki so imeli 

sorodni jezik ter kulturo. V tridesetih letih je gospodarska kriza povzročila še večje duševne 

krize in mnogi so uvideli, da bodo v Kanadi ostali za vedno. S tem se pojavijo prva podporna 

društva, saj kratkoročni psihološki obrambni mehanizem ni več zadoščal. Prizadevali so si za 

ohranjanje slovenskih vrednot, navad, kulturnega izročila. Tako so si bojazen pred negotovo 

prihodnostjo medsebojno lajšali. 
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Po drugi svetovni vojni v Kanado prihajajo politični begunci. Ti so imeli drugačen vzrok za 

naselitev in drugačno strategijo prilagajanja. Na tuje ozemlje jih je pregnal strah pred 

komunističnem režimom v domovini. V večini je bila to prisilna izselitev, čeprav so povečini 

prostovoljno bežali. Doma so utrpeli izgubo družinskih članov, domačije, premoženja, 

domovine, bili izpostavljeni ponižanju in trpljenju v begunskih taboriščih. Ob prihodu v Kanado 

so se morali izdajati za preproste kmečke delavce ter opraviti pogodbeno delo. Tolažbo so iskali 

v močni veri, organiziranju verskega življenja in duhovni tolažbi slovenskih duhovnikov. Pred 

obupom in raznimi duševnimi boleznimi so se obvarovali z oblikovanjem slovenske skupnosti. 

Segregacija in močna opora slovenske Cerkve sta bili obrambni metodi pred domotožjem, 

anksioznostjo in drugimi oblikami duševnih bolezni. Slovenci so zaživeli v raznih poklicih, tudi 

v visoko izobraženih in začela se je krepiti samozavest (Kocjančič, 2000). 

Kasnejši priseljenci v Kanadi niso iskali le boljših pogojev za delo in materialni uspeh, ampak 

jih je tja pripeljal avanturizem, beg pred nezaželenim ženinom, beg pred vojaščino. Mislili so 

si, da z opravljeno obrtno šolo in deloma navajeni na mestno življenje, da bo njihov edini 

problem prilagajanje angleščini. Večina je naletela na grenko razočaranje. Trdo so delali na 

tobačni farmi, nabirali gliste, v rudnikih in si s posredovanjem kakega usmiljenega rojaka  vsaj 

delček izboljšali položaj. Težave so imeli s stanovanjem, zdravstvenim zavarovanjem in težkim 

delom. Posledično so mnogi ugotovili, da bi bilo v domovini lepše, če bi bili pripravljeni tako 

trdo delati, vendar se iz sramu niso želeli vrniti (Kocjančič, 2000). 

Prvi priseljenci so imeli domotožje s pogostimi obiski domovine, razna družabna srečanja, 

obisk angleških in slovenskih cerkva ter usmerjenost v materialni uspeh. Vsi kasnejši 

priseljenci, predvsem iz osemdesetih in devetdesetih let,  so bili na novo okolje bolj pripravljeni, 

v glavnem so prihajali intelektualci in znali so angleški jezik. Posledično so se lahko takoj 

vključili v kanadsko družbo in niso iskali stikov s slovensko. Nadomestilo jim nudi sodobni 

komunikacijski stik, ko so lahko v trenutku povezani preko videa v Slovenijo. Slovenci pri 

preseljevanju ne občutijo hudih stisk, neprijetnih posledic, predvsem ker sodobne izseljence 

žene spoznavanje nove dežele, pridobivanje izkušenj in uspeh v globalnem smislu (Kocjančič, 

2000).  
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Slika 15: Učenje angleščine prvih 

priseljencev v Kanadi leta 1927 za 

boljše možnosti pri zaposlitvi in 

življenju nasploh (vir: Kanadsko-

slovensko zgodovinsko društvo, 

http://www.slovenianhistorical.ca/) 

  

Izseljenci so v preteklosti in na nek način tudi v sedanjosti ugotovili, da se v Kanadi ne cedita 

med in mleko, če se za to ne potrudiš. Če bo nekdo trdil, da je uspel brez truda, je mogoče imel 

neznansko srečo ali pa se je zlagal. Je pa res, da Kanada velja za zelo odprto državo in možnosti 

za dejanski uspeh je več kot v Sloveniji. Mladi se lažje odločijo za selitev v tujino in v tem 

vidijo življenjsko priložnost za pridobivanje izkušenj. Tudi v vrnitvi nazaj ne vidijo nič slabega. 

Na spletu je dosegljivih veliko informacij in zapisov izkušenih izseljencev. Izmenjave, 

pogovori za službo, iskanje stanovanja se danes lahko uredi preko spleta in oseba že 

pripravljena odide proti novi domovini. S tem pa ne trdimo, da v sodobnem času izseljenci 

nimajo težav, so drugačne in v izziv sodobnega časa. Izseljenci še vedno čutijo domotožje, 

predvsem po sorodnikih, domači hrani, majhnosti Slovenije, ko si lahko zelo hitro na drugem 

koncu države, medtem ko nekateri v Kanadi samo za pot v službo potrebujejo eno uro, pa čeprav 

gre zgolj za prehod enega dela mesta Toronto. Selitev je lahko nekaj lepega in vedno bo polna 

pričakovanih in nepričakovanih izzivov. 

 

7. SODOBNO IZSELJEVANJE IZ SLOVENIJE 

 

Zanimanja za selitve po svetu je v sodobnem času veliko. Mednarodne selitve so povezane z 

globalizacijo in doba informatike približa ljudem še tako oddaljene države. Notranja odprtost 

prostora Evropske unije je z uveljavitvijo načel prostega pretoka ljudi, blaga, kapitala in storitev 

spremenila meje regionalnih in dnevnih gibanj ljudi, hkrati je prišla tudi sprememba strukture 

migrantov (Lapuh, 2011). 



31 
 

Razpad Jugoslavije je med ekonomskimi in političnimi izseljenci okrepil zavest o slovenski 

pripadnosti, vendar to ni prineslo velikih prelomov na področju izseljenstva. Pričakovali so 

prihod nazaj domov večine, vendar se to ni zgodilo. So pa Slovence bolje spoznali v velikih 

državah, saj so prirejali javna zborovanja, prireditve in podpore prizadevanju za osamosvojitev 

ob razpadanju Jugoslavije (Drnovšek, 2010).  

V Kanadi se je ideja o samostojni Sloveniji začela širiti po drugi svetovni vojni, predvsem ko 

sta se tja priselila dr. Janko Pajk in dr. Rudolf Čuješ. Organizirali so Slovensko narodno zavezo 

in leta 1954 začeli z izdajo časopisa Slovenska država. Z leti se politične aktivnosti manjšajo in 

zamirajo. Pojavijo se različna mnenja glede določene 

stopnje samostojnosti slovenske države, saj so nekateri iz 

slovenske politične emigracije dopuščali možnost 

konfederativne povezave slovenske države z ostalimi 

državnimi tvorbami južnoslovanskih narodov. Bili so si 

enotni le v kritiki komunističnega sistema (Klemenčič, 

2002). 

Dodan izsek članka iz časopisa Slovenska država 

prikazuje nagovarjanje avtorja, da se pojavlja vedno večji 

prepad med preprostim ljudstvom, ki ostaja zvesto zdravi 

miselnosti, neomajni veri prednikov, izročilu, in 

izobraženci, ki so se popolnoma vdali tuji, slovenskemu 

narodu škodljivi učenosti. Avtor še navaja, da se je 

pojavilo protinarodno ravnanje in družbeni moraš, 

katerega si moral izpolniti, če si želel veljati za sodobnega 

slovenskega izobraženca (Slovenska država, 1955).     

 

Slika 16: Zvesti narodnemu izročilu (vir: Slovenska država – Jamnik, 

str. 2) 

Odnos do stare domovine se je spremenil po smrti Josipa Broza Tita (maj 1980) in ob političnih 

spremembah v državah vzhodne Srednje Evrope. 25. maja 1990 so v Kanadi ustanovili 

Kanadski Slovenski Kongres in zanimanje močno dvignili z objavo dokumenta o plebiscitu, ki 

ga je izdala slovenska vlada v domovini. Obstoječa zakonodaja žal ni predvidevala udeležbe 

izseljencev na plebiscitu, zato je minister za Slovence po svetu dr. Janez Dular objavil pismo, 

ki poziva Slovence po svetu k zbiranju podpisov za osamosvojitev Slovenije. V nekaj dneh so 
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zbrali 1200 pozitivnih glasov in jih poslali v domovino. Dular jim je poslal zahvalno pismo in 

med drugim zapisal, da »vaša zavzetost nas zavezuje, da bomo z vsemi močmi izpolnjevali 

naloge, ki izhajajo iz odločitve za samostojno in neodvisno državo Slovenijo, našo in vašo 

domovino« (Klemenčič, 2002). 

Vojna v Sloveniji jih preseneti in v pomoč torontski nadškof slovenskega porekla Alojzij 

Ambrožič, le tri dni po začetku agresije jugoslovanske vojske, pošlje pismo predsedniku 

kanadske vlade. V pismu je zahteval, da vlada uporabi svoj vpliv in zahteva ustavitev spopadov 

ter začetek pogajanj s Slovenijo o njeni neodvisnosti. Kmalu so kanadski Slovenci uvideli, da 

moralna podpora ne bo dovolj, zato so ustanovili poseben odbor za zbiranje finančne pomoči. 

Zbran denar je bil dokaz, da so tudi oni marsikaj žrtvovati za svobodo in neodvisno Slovenijo. 

V naslednjem letu, dveh so se na kanadsko vlado vrstila številna pisma v podporo Sloveniji in 

upanje ter prizadevanje za priznanje slovenske neodvisnosti. V znak hvaležnosti in v želji 

priznavanja Slovenije sta Kanado obiskala dr. Dimitrij Rupel in Andrej Logar. Obiskala sta 

zunanje ministrstvo Kanade in bila gosta kanadskega parlamenta. Hkrati sta se sestala s 

predstavniki slovenske skupnosti in se v imenu vseh zahvalila. Po številnih prizadevanjih je 

Kanada Slovenijo priznala 15. januarja 1992, kar je relativno hitro in še pred ZDA, za to pa so 

zaslužni tudi številni slovenski izseljenci in njihova požrtvovalnost do izvorne domovine 

(Klemenčič, 2002). 

Dogodki pred osamosvojitvijo Slovenije in želja po njenem priznanju s strani Kanade so 

izseljence po dolgih desetletjih ponovno povezali. Sodelovali so na demonstracijah, telefonskih 

klicih, množičnem podpisovanju in pošiljanju peticij. Omeniti je potrebno, da prizadevanje 

Slovencev v Kanadi sicer ni primarni razlog za priznanje Slovenije, vendar priznamo dosežke 

in uspehe skupnosti, ko so se postavili v bran stari domovini (Klemenčič, 2002).  

 

Slika 17: Praznovanje ob razglasitvi samostojnosti 

Republike Slovenije v Kanadi (vir: Slovenska država, str. 1) 

 

 

Dodana slika na duhovit način prikazuje sprejem 

novice v Kanadi, ko je na plebiscitu zmagala 

odločitev za samostojno Slovenijo, saj se zelo hitro 

razširi novica po svetu tudi do izseljencev.  
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V današnjem času sta tako najpogostejša vzroka za selitev v tujino delo in študij. Zaposleni v 

tujini navajajo, da je bil razlog odhoda dobra oz. boljša ponudba in višji dohodek.  Ljudje se 

selijo tudi zaradi ljubezni, boljše priložnosti, razvitosti države, bolj sprejemljive ekonomske 

situacije in to v današnjem času imenujemo kar beg možganov (Lapuh, 2011). 

Raziskovanje izseljenstva je skoncentrirano na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije 

ZRC SAZU v Ljubljani in delno še na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Zlatko 

Skrbiš je o slovenstvu po svetu v obdobju od 1945 do 2000 zapisal, da gre za zmedeno in 

refleksno obnašanje »matere domovine«. Prisoten je strah, da se koga ne užali ali zapostavi. 

Hkrati so slovenske skupnosti v izseljenstvu pod nenehnimi asimilacijskimi in integracijskimi 

pritiski s strani novih domovin. V zadnjem času med izseljenci prevladujejo mladi in visoko 

izobraženi, ki ne čutijo potrebe po druženju s Slovenci, organiziranimi v skupnosti. Moderni 

svet je čedalje bolj integriran in institucije morajo pristopiti k bolj smotrnemu in bolj 

uravnoteženemu pristopu glede vprašanja izseljenstva. Žal se premalo naredi na dveh področjih, 

in sicer pri potomcih slovenskih staršev v tujini, saj so ti na Slovenijo vezani le simbolično, in 

pri izobražencih (Drnovšek, 2010). 

Klasičnega ekonomskega in političnega emigranta iz povojnega obdobja so zamenjali njegovi 

otroci ter ga izpodrinili novi, globalno mobilni in mednarodno orientirani slovenski emigranti 

(Drnovšek, 2010). 

Če se osredotočimo nazaj na izseljevanje v Kanado, je potrebno omeniti Sporazum o mobilnosti 

mladih, ki sta ga Republika Slovenija in Kanada sklenili leta 2010. Na podlagi sporazuma lahko 

mladi od 18. do 35. leta, ki izpolnjujejo v sporazumu navedene pogoje, zaprosijo za delovni 

počitniški vizum v želji obeh držav, da svojim mladim omogočita dopolnitev izobraževanja ali 

usposabljanja po srednji šoli, pridobivanje delovnih izkušenj, poglabljanje in izboljšanje znanja 

jezika ter nenazadnje poznavanje kulture in družbe druge države. Poenostavili in olajšali so 

upravne postopke, ki jih je potrebno predhodno urediti (Uradni list RS, št. 24/2010, 2010). Tako 

imajo dobitniki počitniškega vizuma nekaj več časa, da se prepričajo, ali se res želijo ustaliti v 

novi domovini in imajo čas za iskanje resne zaposlitve, stanovanja, hkrati je drugim 

omogočeno, da v polnosti začutijo življenje v novem okolju in se polni znanja, dogodivščin, 

izkušenj vrnejo nazaj v domovino. 
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III EMPIRIČNI DEL  
 

1. OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE IN PROBLEMA 
 

Predpostavljali smo, da ljudje premalo vemo o izseljencih in njihovem novem življenju v tujini. 

Učitelji ne poznajo dovolj skupnosti, ki se ustvarijo, in dobrih primerov, s katerimi bi si lahko 

pomagali pri razlagah pojmov izseljenec, selitve. Predpostavljali smo tudi, da ni na voljo dovolj 

informacij o slovenskih šolah v izseljenstvu. Zato smo si za osrednji namen raziskovalnega 

problema zastavili, da predstavimo slovensko šolo v Torontu, njene značilnosti in v kolikšni 

meri je slovenščina še prisotna v vsakdanjem življenju izseljencev. Raziskali smo področje 

slovenskega izseljevanja iz etničnega ozemlja v zgodovini glede na tri emigracijske valove in 

začetke slovenskega izseljevanja v Kanado. Tudi to smo delili glede na zgodovinske dogodke, 

ki so pomenili pomembne mejnike na področju izseljevanja. Zanimalo nas je, kaj so tekom časa 

ustvarili in katere organizacije so bile prve ter jih delili glede na prevladujočo dejavnost (ples, 

glasba, pisanje, šport). Raziskali smo začetke slovenskega šolstva na območju Kanade in v ta 

namen opravili intervju s sedanjo ravnateljico Marto Jamnik. Z obiskom slovenske šole v 

Torontu smo želeli videti in analizirati dejansko stanje ter pridobiti informacije iz prve roke. 

Poleg težav, s katerimi se srečuje šola, so nas zanimale tudi težave priseljencev ob prihodu na 

novo ozemlje, in kakšne so smernice sodobnega izseljevanja iz Republike Slovenije.  

Zanimala nas je primerjava učbenikov Materina beseda in Čas za slovenščino. Prav tako smo 

analizirali Mladinsko poletno šolo, ki se je vsaki dve leti udeležijo kanadsko-slovenski učenci. 

Za primerjavo zapisanih virov in resničnih zgodb smo obiskali Dom Lipa, kjer smo se 

pogovorili s starostniki, ki so prva generacija izseljencev in se živo spominjajo razlogov svojega 

odhoda v Kanado. 

 

1.1.Cilji raziskave 

Opredelili smo štiri cilje: 

RC1: Raziskati in predstaviti dostopne vire o izseljencih v Kanadi. 

RC2: Raziskati slovensko šolo v Torontu in glede na pridobljene informacije analizirati njeno 

stanje (financiranje, izobraževanje, število otrok, težave, sodelovanje z Republiko Slovenijo, 

gradivo …). 
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RC3: Predstaviti starejše in novejše učno gradivo, ki ga uporabljajo pri poučevanju, in podati 

ugotovitve, v kolikšni meri osnovnošolci uporabljajo slovenščino (pri pisanju, govoru). 

RC4: Raziskati in predstaviti delovanje Mladinske poletne šole za izseljence (kdo jo pripravlja, 

kdo izvaja, financiranje, udeleženci, časopis …). 

 

2. METODOLOGIJA 

 

2.1. Metode raziskovanja 

V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo, analizo arhivskega gradiva. Empirični 

del smo izvedli v Kanadi. Uporabili smo kvalitativno raziskovalno metodo, natančneje 

intervjuje z ravnateljico, učitelji, duhovnikom, vodstvom Doma Lipa, z nekaterimi starejšimi 

izseljenci, predsednikom Kanadsko-slovenskega zgodovinskega društva in asistentko na 

Mladinski poletni šoli za slovenščino. Intervjuji so bili poizvedovalno-raziskovalni. Pridobljene 

informacije smo prikazali opisno. Učno gradivo smo analizirali z metodo analize dokumentov. 

 

2.2. Vzorec 

Vzorec je bil neslučajnostni in namenski, saj so bile vanj vključene izbrane osebe, ki so 

pomembne za raziskavo. Intervjuvanci so bili moškega in ženskega spola. Vsi intervjuji so bili 

opravljeni z namensko izbrano osebo in področjem, s katerega imajo znanje in izkušnje, kar je 

ključno za raziskavo. 

 

2.3. Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke za magistrsko delo smo zbrali v Kanadi, natančneje v Torontu. Pred samim odhodom 

smo pregledali obstoječe podatke, gradivo in kasneje primerjali z dejanskim stanjem izseljenih 

Slovencev v Toronto. Na študijskem obisku smo pregledali obstoječe zapise, primerjali z 

literaturo, sledili smo dogajanju v slovenski skupnosti in opravili zastavljene intervjuje. Kratek 

čas smo imeli na voljo za opazovanje učencev pri izvajanju dejavnosti in s tem pridobili vpogled 

v potek pouka.  

 

2.4. Postopki obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo kvalitativne analize. Interpretirali smo odgovore 

v intervjujih, opravljenih na študijskem obisku. Primerjali smo jih z obstoječimi podatki v 
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strokovni literaturi. Rezultate smo interpretirali in z njimi potrdili ali ovrgli hipoteze ter 

ugotovitve povezali z obstoječo literaturo. Prikaz podatkov je opisen. 

 

3. ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

3.1. Slovenska šola Brezmadežne s čudodelno svetinjo 

Ustanovitelj slovenske šole Brezmadežne s čudodelno svetinjo je slovenska župnija, zato šola 

nosi ime po župniji. Že od začetka je šola župnijska zadeva, saj je pobudo in organizacijo vedno 

sprejel kateri izmed bratov, župnikov ali kaplanov. V začetku so duhovniki tudi učili in 

pridobivali laike, ki so bili pripravljeni sodelovati in prevzeti vlogo učitelja. Njeni začetki 

segajo v leto 1959, ko se je pojavila potreba po selitvi šole iz predhodnice Marije Pomagaj do 

nove župnije Brezmadežne. V začetku so gostovali v sosednji župniji Kristusa Kralja, kjer so 

jim odstopili nekaj prostorov in po končani gradnji leta 1961 so se preselili v sedanje prostore. 

Slovenci so se selili v predmestje Toronta in s tem se je povečevalo število učencev. V letu 

1969 je šolo obiskovalo 170 učencev, v sedemdesetih tudi do 240 učencev v sedmih razredih 

na šolsko leto in hitro se je pojavila potreba po dograditvi prostorov (Pucelj, 2017). Za 

poučevanje so uporabljali učbenika Materina beseda in Veseli dom, ki ju je sestavil takratni 

ravnatelj šole pri Mariji Pomagaj Tone Zrnec. Slovenski šoli Brezmadežne so ravnateljevali 

Janez Kopač (1959–1962), Franc Cerar (1963–1982), Gerard Pikl (1983–1992), Mili Markun 

(1992–1994), Majda Krošelj (1994–1997), Blaž Potočnik (1997–2002), Sonja Kolenko (2002–

2006), Roman Travnar (2006–2008) in sedanja ravnateljica šole Marta Jamnik-Sousa (Božja 

beseda, 2010). 

Gospod Cerar je kot prvi pravi ravnatelj, ko so se stvari umirile in so se privadili na nove 

prostore in organizacijo, ustanovil mladinski pevski zbor in skozi dolgoletno vodenje šole 

pripravljal učne načrte. Že od začetka je organiziral vsakoletna srečanja s starši in nastope, 

predvsem za materinski dan in Miklavževanje. Naslednji ravnatelj Gerard Pikl se je zavzemal 

za priznanje slovenskega jezika kot predmeta na srednješolski ravni. Leta 1986 je Ministrstvo 

za šolstvo v Kanadi to potrdilo in učenci odtlej prejmejo kredit iz slovenskega jezika na redni 

srednji šoli. To jim je prineslo priznanje slovenščine v širšem prostoru. Mili Markun je uvedla 

otroški vrtec kot prehodni razred med otroškim kotičkom (od 3. leta) in rednim prvim razredom. 

Z naslednjo ravnateljico Majdo Krošelj so se pokazale pozitivne spremembe od osamosvojitve 

Slovenije. Izboljšale so se povezave in sodelovanje s Slovenijo. Poveča se podpora s strani 

matične domovine, tako leta 1996 organizirajo prvi izlet v Slovenijo za maturante slovenske 
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šole. Skupaj z argentinskimi so imeli organizirane dvotedenske izlete po Sloveniji. V času Blaža 

Potočnika je Slovenija poleg spoznavanja njenih lepot ponudila tudi dvotedenski tečaj 

slovenskega jezika. Tega se udeležujejo od leta 2000. V kanadskem šolskem sistemu so dosegli, 

da se slovenska šola prizna kot tečaj drugega jezika in učenci dobijo ob zaključku šolanja dva 

srednješolska kredita. Za gospodom Potočnikom je vodenje prevzela Sonja Kolenko, ki je 

uvedla sistemsko spremembo. Iz razrednega pouka je prešla na stopenjski pouk. Leta 2004 so 

dodali še uradni zaključek šolanja z maturantskim večerom Gala. Gre za slavnostni večer, ko 

se učenci po prihodu iz Slovenije poslovijo od slovenske šole s pesmijo in plesom (Božja 

beseda, 2010). 

Ime in Priimek Obdobje Za kaj se je zavzemal/-a? 

Janez Kopač 1959–1962 Začetnik slovenske šole pri 

Brezmadežni s čudodelno svetinjo. 

Franc Cerar 1962–1982 Ustanovil mladinski pevski zbor in 

pripravljal učne načrte. 

Gerard Pikl 1982–1992 Zavzemal se je za priznanje 

slovenskega jezika kot predmeta na 

srednješolski ravni in to dosegel. 

Mili Markun 1992–1994 Uvede otroški vrtec kot prehod iz 

otroškega kotička v prvi razred. 

Majda Krošelj 1994–1997 Organiziran prvi izlet v Slovenijo za 

maturante slovenske šole. 

Blaž Potočnik 1997–2002 Obisku Slovenije dodajo dvotedenski 

tečaj, kar učencem prinese dodaten 

kredit. 

Sonja Kolenko 2002–2006 Razredni pouk spremeni na stopenjski 

pouk in prvič organizirajo maturantski 

večer Gala. 

Roman Travnar 2006–2008 Pridobijo finančna sredstva za nakup 6 

prenosnih računalnikov. 

Marta Jamnik-Sousa 2008– Star učbeniški komplet zamenja novejši 

in obvezno izobraževanje učiteljev. 

Tabela 1: Na kratko izpisani večji dosežki vsakega izmed ravnateljev v njegovem obdobju ravnateljevanja.  
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Način učenja se je skozi leta spreminjal in izboljševal, predvsem v zadnjih letih, ko se je 

obogatila povezava med izobraževalnimi institucijami in združenji za izseljence iz Slovenije. 

Tradicionalno učenje s poudarkom na slovnici je bilo potrebno spremeniti, saj ni več prineslo 

željenih rezultatov in ni izpolnjevalo potreb učencev. Generacije otrok so se zamenjale in vedno 

več je otrok, od katerih je le eden izmed staršev slovenskega rodu. Posledično je vedno manj 

komunikacije v slovenskih družinah v slovenščini in tudi učitelji niso vsi več prva generacija 

izseljencev. Po pomoč so se obrnili na matično domovino in Slovenija je pripravila 

izobraževanje za učitelje. Na slovenski šoli imajo pravilo, da se vsak učitelj vsaj enkrat udeleži 

tega seminarja za krepitev slovenščine in posodobitev metod učenja. V času ravnateljevanja 

Romana Travarja so od Ministrstva za Slovence po svetu pridobili finančna sredstva za nakup 

6 prenosnih računalnikov (Božja beseda, 2010). 

Ob praznovanju 50. letnice so pregledali prehojeno pot in ugotovili, da šola ni bila skoraj nikoli 

brez izzivov. Med večjimi se je zgodil, ko je Kanada leta 1994 odpovedala finančno pomoč 

vsem etničnim šolam v Kanadi in s tem je morala šola poiskati svoj način zbiranja denarja. 

Slovenska šola se tako pretežno vzdržuje s šolninami učencev in podporo slovenskih skupnosti. 

Poleg pouka slovenskega jezika omogoča še obisk verouka, petja, sodelovanja v kulturnih 

dejavnostih. Ker je šola močno povezana s cerkvijo, pripravijo Miklavževanje, naredijo 

butarice, berejo Pasijon. Leta 2013 so praznovanje 50. obletnice svojega delovanja sklenili z 

zavezo, da poslanstvo slovenske šole ostaja še naprej nespremenjeno. Ohranjali bodo slovenski 

jezik in kulturo v Torontu in okolici (Božja beseda, 2010). 

Šolo smo prvič obiskali ravno na soboto, ko so tekom dopoldneva izdelovali butarice. Ob 

vstopu v šolske prostore se je slišalo šumenje in govori iz učilnic, mimo katerih smo se 

sprehodili, da smo prišli do zbornice. Gre za majhen prostor, ki služi kot knjižnica, zbornica, 

tiskalnica, čajnica in shramba pripomočkov. Ravnateljica Marta Jamnik nas je prisrčno sprejela 

in zaželela dobrodošlico na drugi strani sveta med Slovenci. Na kratko je predstavila zgodovino 

šole, kar smo že zapisali v časovnem pregledu razvoja slovenske šole. Šolsko leto traja od 

septembra do sredine maja. Delo imajo razdeljeno v tri sklope, in sicer prva je predšolska 

stopnja, katera je namenjena skupini za vrtec. Nato je osnovnošolski sistem, ki vsebuje stopnje 

od 1. do 7., in 10. stopnja, ki velja kot srednješolski program. Ob našem obisku, torej šolsko 

leto 2018/19, je bilo vpisanih 54 učencev. Vsi učenci ob koncu šolskega leta prejmejo 

spričevalo z ocenami A–D, razen zadnja stopnja ima pravo ocenjevanje. Vsak učitelj ima svojo 

redovalnico, kjer so zapisana imena učencev. Vanjo vpisujejo sprotne in končne ocene. Prav 

tako vsak učitelj tedensko preveri prisotnost in zabeleži, kaj so delali.  
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Kreditni razred je drugačen, saj tam veljajo bolj stroga pravila. Učenci lahko manjkajo samo  

3-krat letno, drugače nimajo več možnosti opravljanja. V ostalih razredih niso tako strogi, saj 

se udejstvovanje dejansko nikjer ne šteje in je v osnovi narejeno prostovoljno. V zadnji kreditni 

stopnji morajo poučevati učitelji, ki imajo temu primerno izobrazbo, torej so to dejansko učitelji 

in ne tako kot v ostalih stopnjah, kjer lahko poučuje laik, ki ga to delo veseli in se je vsaj enkrat 

udeležil izobraževanja za učitelje. Kreditni razred ima nadzor 4-krat oz. 5-krat letno, ko 

kanadski inšpektorji preverijo ustreznost delovanja in morebitna neskladja. Ob našem obisku 

nam je ravnateljica pokazala enega izmed dokumentov, kjer je podrobno razloženo delo 

učencev, na kakšne načine bodo pridobivali in razvijali znanje ter kako se delijo dejavnosti. Pri 

pripravi dokumentov in organizaciji dela si pomagajo s predpisi, ki so tudi javno objavljeni na 

spleti strani http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/classiclang912curr.pdf. S 

kreditnim razredom so začeli leta 1986 in od takrat naprej učenci prejmejo kredit iz slovenskega 

jezika na redni srednji šoli. Program sodi pod Continuing Education, zato je potreben dodaten 

nadzor s strani države. Za deset let jim je uspelo doseči, da so učenci dobili še dodaten kredit 

za študijski obisk Slovenije. Leta 2012 so se zgodile spremembe na kanadskem ministrstvu in 

nov pravilnik je ta kredit zavrnil, tako je ostal zgolj za slovensko šolo. Poudariti je potrebno, da 

ta kredit učenci dobijo samo na koncu kreditnega razreda in ne po vsaki stopnji.  

Šola se srečuje s številnimi problemi in jih poskuša reševati z različnimi strategijami. V zadnjih 

letih je prisoten padec števila otrok, tako je bilo ob našem obisku vpisanih le 54 učencev. 

Ravnateljica nam je povedala, da imajo težave, ker so v Kanadi zelo priljubljeni različni športi, 

v osredju hokej, in velika večina ima treninge ravno ob sobotah dopoldan. Tako nekaj učencev 

izbere šport namesto obisk slovenske šole. Kar nekaj učencev je takih, ki obiskujejo šolo in 

športno dejavnost, zato v šolo pridejo kasneje ali prej odidejo. Slovenci živijo na različnih 

predelih Toronta in do šole lahko potrebujejo precej časa, zato se marsikdo ne odloči za obisk 

šole, saj so predaleč, jim časovno ni ustrezno ali starši nimajo časa, da bi peljali svoje otroke. S 

tem se ponovno izgubi nekaj učencev in število je vedno manjše. To pa niso edini problemi 

šole. Težave se pojavijo tudi pri učencih, ki so vpisani v šolo, vendar pouka ne obiskujejo redno. 

Ravnateljica doda, da imajo težave z manjkanjem učencev, lahko po več tednov. Učenci šole 

ne jemljejo resno in so velikokrat brez domačih nalog. Pove, da je nekaj učencev na šoli samo 

zato, ker so starši zahtevali, da obiskujejo slovensko šolo. Večini je odveč in niso voljni za 

kakršno koli delo. To je velika težava učiteljev. Eden izmed njih je povedal, da je zelo težko 

učiti v razredu, kjer vidiš, da učencev učenje ne zanima, te ne poslušajo in velikokrat delajo 

svoje stvari ter s tem motijo učni proces. Veseli so učencev, ki jih slovenščina res zanima in se 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/classiclang912curr.pdf
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je želijo naučiti. Večina otrok izhaja iz narodnostno mešanih družin in so že 3. ali 4. generacija 

izseljencev, zato je zanimanje za slovenski jezik vedno manjše. Polovica učencev doma ne 

govori slovensko, kar se pozna v različni stopnji znanja. Težava je prav tako že omenjeno 

predčasno odhajanja iz šole in kasnejši prihod. Ravnateljica doda, da nekateri odidejo po dveh 

urah in tako zamudijo skoraj polovico pouka, kar vidi kot velik primanjkljaj. Hkrati je 

zadovoljna, da kljub situaciji učenec vseeno obiskuje šolo, vendar se zaveda, da zamujeno 

znanje ne bo nikoli nadomeščeno. Veliko je izzivov, s katerimi se morajo vsako soboto spopasti, 

vendar jim volja ostaja in želijo predati znanje na naslednje generacije.  

Težave niso samo pri učencih, ampak tudi pri učiteljih. Šola je v osnovi prostovoljna, vendar 

vsak učenec na začetku plača 250 kanadskih dolarjev šolnine. V ceno je vštet ves material, ki 

ga potrebujejo, in knjiga oziroma učbenik in delovni zvezek.  Vsak učitelj za opravljeno soboto 

dobi 30 kanadskih dolarjev. Če bi v kreditnem razredu imeli več kot 20 učencev, bi učitelji 

prejeli uradno plačilo za delo, ker poučujejo v razredu, ki je priznan kot pouk drugega tujega 

jezika. Vedno manj ljudi je pripravljenih pomagati pri poučevanju učencev, zato so veseli 

vsakega, ki si to želi. Edini pogoj je, da zna slovensko. Še toliko bolj so veseli, če ima oseba 

pedagoško izobrazbo. Že nekaj let imajo enak sestav učiteljskega zbora, v katerem je dejanskih 

učiteljev zelo malo. To so ljudje, ki so voljni sobotno dopoldne podariti učencem, da jih naučijo 

slovensko in kljub hitrem sodobnem življenju čez teden žrtvujejo sobotni čas za poučevanje. 

Vsi to opravljajo s srcem in jih veseli, ko vidijo napredek učencev. Priznajo, da je velikokrat 

težko, ko jih učenci ne poslušajo, ne ubogajo, nimajo volje, ne naredijo domače naloge in se 

trudijo, da bi pripravili ure kar se da zanimive.   

Učenci so v stopnjah razdeljeni po starosti in v zadnjih letih so stopnje malo številčne. Zgodilo 

se je že, da so dva razreda združili kakšno soboto, da ne bi bil v enem samo eden ali dva učenca. 

Tudi namenske združitve imajo velikokrat, saj je nekatere dejavnosti lažje izvesti v večji 

skupini in učiteljici med seboj sodelujeta. Šolo vodi ravnateljica, ki poleg poučuje še 7. stopnjo. 

Večina učiteljev vsako leto poučuje isto stopnjo. V prejšnjem šolskem letu sta učiteljski zbor 

zapustili dve dolgoletni učiteljici Majda Krošel in Darja Baker. Pridružili so se jim Josie 

Marentič, Natalie Marentič in Janez Pleško. Vsak je dobil svojo stopnjo in uspešno so 

zakorakali v svet poučevanja v sobotni šoli. Učitelj je zadolžen samo za svojo stopnjo in 

pripravo gradiva. Je pa delo zelo fleksibilno, ker vodstvo šole občasno organizira skupne 

dejavnosti in je potrebno v zadnjem trenutku spremeniti načrtovan potek dneva. To se 

največkrat dogaja okoli večjih praznikov, ko potekajo ustvarjalne delavnice za vse v skupnih 

prostorih. Ravno v času našega prvega obiska so imeli eno izmed takih sobot. Vsi učenci so v 
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skupnem prostoru izdelovali vsak svojo »butarico« in kasneje so spoznali, kakšen je njej pomen 

in kako jo imenujejo v posameznih slovenskih pokrajinah. Skupne dejavnosti so lahko tudi 

športne igre in verouk enkrat na mesec v cerkvi, kjer se pri poučevanju izmenjujeta dva 

slovenska duhovnika. Ponosni so, da se je ne dolgo nazaj ponovno oblikoval pevski zbor, ki ga 

nekaj let ni bilo. Del njihovega šolskega sistema sobotne šole je petje. Učitelj za petje vsako 

soboto hodi od stopnje do stopnje in v vsaki izvaja 20 minut pevskih vaj. Na začetku najprej 

ponovijo že osvojene pesmi, nato sledi učenje nove in na koncu nekaj na željo učencev. Učitelj 

učence spremlja na kitari in vedno pojejo samo slovenske pesmi. Med bolj priljubljenimi sta 

Siva pot in Slovenskega naroda sin. Repertoar poleg popularnih slovenskih pesmi vključuje še 

cerkvene pesmi, pesmi kanadsko-slovenskih avtorjev in lastne pesmi učitelja. Vsako 

obravnavano pesem semantično analizirajo v angleščini. Tak pristop učenja besed skozi pesmi 

se jim je izkazal za zelo učinkovit način osvajanja jezika. Petje je velikokrat interdisciplinarno 

povezano v korist skupnosti, ko se pripravljajo na šolski nastop, na prihod svetega Miklavža ali 

sodelujejo s slovenskimi izseljenskimi društvi. 

Delovni proces šole je zelo dinamičen in spreminjajoč. Učitelji se pri načrtovanju pouka 

prilagajajo nenehnim spremembam, ki se lahko pojavijo v zadnjem trenutku. Pouk petja je eden 

izmed takih primerov, ko učitelj petja celo dopoldne hodi iz razreda v razred in v vsakem se 

zadrži 20 minut. Učitelji imajo vnaprej določen termin, vendar velikokrat pride do zamika. 

Nekajkrat se zgodi, da učitelji šele v soboto zjutraj izvedo, da bo to soboto verouk ali kakšna 

skupna dejavnost, ker se morajo pripraviti na bližajoč praznik. Tak pristop dela bi bil 

marsikomu v velik izziv pri načrtovanju pouka in ne nazadnje pri doseganju zastavljenih ciljev. 

Na šoli so učitelji, ki to delo opravljajo že leta, zato jim tak način dela ne predstavlja nobene 

stresne situacije. To je že vrsto let ustaljen sistem prostovoljnega delovanja šole. Delo učiteljev 

bi lahko opredelili kot prostovoljna dejavnost brez velikih zahtev glede na učni načrt in drugih 

določil z minimalnim plačilom. Kot smo že omenili, je za poučevanje v izseljenski šoli dovolj 

znanje slovenskega jezika in večina jih nima niti ustrezne pedagoške izobrazbe. Razlikuje se 

tudi znanje slovenščine od učitelja do učitelja, kar močno vpliva na učence. Učitelj, ki je rojen 

govorec in je po možnosti še nekaj let živel v Sloveniji, ima manj napak v svojem govoru, lažje 

se sooči s pisanjem v slovenščini in ima bogatejši besedni zaklad. Ostali, ki so rojeni v Kanadi 

in so jih starši naučili slovensko, imajo v govoru več napak, večje težave imajo s pisanjem in 

njihov besedni zaklad je šibek. To smo zaznali tudi v pogovoru z učitelji, saj jih ima kar nekaj 

popolnoma drugačen naglas, v mislih iščejo slovenske besede in posledično govorijo počasneje. 

Zgodi se, da dodajo kakšno angleško besedo. Težave imajo pri pravopisnih in slovničnih 
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pravilih, kar se kaže pri pisanju dokumentov, člankov za časopise, v njihovem šolskem poročilu 

Letopis in delovnih listih, ki jih pripravijo za učence. Situacija se odraža v razredu, kjer je izbira 

in raba jezika učiteljeva odločitev. Tako se v stopnjah, kjer učitelj pripada 2. generaciji 

izseljencev, največkrat uporablja angleščina, kar pa ne pripomore k ohranjanju izvorne kulture, 

jezika. Tudi sami smo bili prisotni pri pouku, kjer je učitelj večino časa govoril angleško. 

Posledično so učenci še manj uporabljali slovenščino, kot bi jo sicer, če bi jih k temu večkrat 

vzpodbudil učitelj. Tako se na šoli že nekaj let srečujejo s pomanjkanjem zanimanja za 

poučevanje in so veseli, če je le kdo pripravljen sodelovati in imajo možnost nadaljevanja 

šolanja otrok slovenskih izseljencev. Hkrati pa je potrebno omeniti, da se učitelji maksimalno 

potrudijo in se želijo približati učencem. Največkrat uporabijo angleščino ravno zato, da lažje 

razložijo in poenostavijo obravnavano snov. Ko učenci razumejo, ponovijo še v slovenščini in 

pouk lažje ter bolj konstruktivno teče naprej. Navada je železna srajca, povedo v šali in dodajo, 

da avtomatsko na angleško zastavljeno vprašanje učencev odgovorijo angleško in se morajo 

večkrat zavestno kontrolirati, da odgovorijo v slovenščini. Če pa se oseba z njimi pogovarja v 

slovenščini, z lahkoto preklopijo in tako je pogovor z nami stekel brez težav ter brez uporabe 

angleškega jezika. 

V letu 2014 sta na izseljensko slovensko šolo v Torontu prišli Mihaela Knez in Damjana Kern. 

Pripravili sta izobraževanje za učitelje, predstavili učbenike in gradivo Centra za slovenščino 

kot drugi tuji jezik, prikazali sodobne didaktične pristope s pomočjo IKT, nove primere tipov 

nalog in oblike dela. Učiteljski zbor je seminar ocenil kot zelo uspešnega, ker so dobili veliko 

novih idej in pridobili so odgovore o njihovih možnostih poučevanja. Zavedajo se, da jim še 

vedno primanjkuje znanje na področju IKT in le-tega izkoristijo premalo. V preteklih letih so 

v donaciji prejeli računalnike in strinjajo se, da bi jih lahko večkrat in koristneje uporabljali. 

Največkrat jih uporabijo za predstavitve, ogled video posnetkov in prikaz fotografij. Premalo 

imajo raziskane druge možnosti dela, ki jim jih ponuja svetovni spet. V zagovor temu je 

največkrat prisoten izgovor, da imajo premalo časa, ker so čez teden vsi zaposleni in imajo 

družine. Druga plat teh idej je, da učenci velikokrat dodatnih nalog in strani z zanimivimi 

idejami, možnostmi učenja jezika in viri, ki jih poiščejo ali oblikujejo učitelji, ne obiščejo. Taka 

povratna informacija negativno vpliva na nadaljnjo dodatno delo učiteljev. Seveda so izjeme 

med učenci, ki si vse ogledajo, rešijo naloge in s tem nadgradijo svoje znanje.  

Učitelji se morajo vsaj enkrat udeležiti izobraževanja in pred obiskom na njihovi šoli so to 

opravili v Sloveniji. Največkrat so se odločili za seminar slovenskega jezika, literature in 

kulture. Gre za dvotedensko prireditev, ki jo organizira Oddelek za slovenistiko oz. Oddelek za 
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slovanske jezike in književnosti. Prireditev udeležencem predstavi novosti v literaturi, kulturi 

in jeziku. Vsako leto je ena tema krovna. V dopoldanskem času je obvezen program, ki 

vključuje lektorate, predavanja, konverzacijo, fonetične vaje in izbirne tečaje. V popoldansko-

večernem programu so vsebine neobvezne in velikokrat gre za obiske muzejev, galerij, knjižnic, 

ogled gledaliških predstav in ogled slovenskega filma, glasbeni in literarni večeri, okrogle mize, 

sprehod po Ljubljani ali strokovna ekskurzija v različne dele Slovenije. Pozitivno je, da so v 

posamezni skupini obveznega programa udeleženci razporejeni v podskupine. Tako imajo npr. 

pri lektorskih vajah predvidenih več skupin, in sicer začetna, nadaljevalna in izpopolnjevalna. 

Udeleženci predhodno rešijo jezikovni test in še tik pred začetkom opravijo ustno testiranje. 

Vsako leto ob koncu seminarja nastane zbornik, v katerem so zbrani članki, ki so bili 

predstavljeni ali se smiselno navezujejo na izbrano krovno temo tistega leta (seminar 

slovenskega jezika, literature in kulture, 2015). 

Že iz vseh opisanih dejstev torontske slovenske šole je mogoče izpeljati zaključek, da je šola v 

osrčju verska (katoliška). Tesno je povezana s cerkvijo, saj so prostori v župniški lasti in v sklop 

poučevanja ter aktivnosti šole je vpeto več cerkvenih dogodkov. Tako pred vsakim večjim 

verskim praznikom soboto posvetijo temu. Tako je bilo tudi ob našem obisku, ko so izdelovali 

»butarice«. Ob tem se navežejo še na veliko noč. Poleg tega obravnavajo prihod svetega 

Miklavža, božič in izdelovanje adventnih venčkov. Ne navezujejo pa se samo na verske 

praznike, ampak tudi na različne mednarodne dneve (npr. materinski dan) in slovenske državne 

praznike (npr. Prešernov dan). Ti dogodki skrbijo za ohranjanje slovenske tradicije in so stalne 

vsakoletne dejavnosti. Potekajo lahko v skupnem prostoru ali vsaka stopnja v svojem razredu, 

vendar vsi enotno. Večina učencev obiskuje v primarnem kanadskem prostoru katoliške šole, 

ker slovijo po višji kakovosti šolanja kot navadne javne šole.  

Slovenska šola v Torontu je prostovoljna in žal se to zelo občuti. Opisani so že bili pristopi 

učencev in učiteljev, enako se opazi na samem delovanju šole. Konkretnega učnega načrta ne 

moremo komentirati, saj ga nismo dobili v branje. Ogledali smo si zapisane okvirne dejavnosti 

za vsako soboto, izjema je kreditni razred. Njihov osrednji cilj je prenesti jezik na mlajše 

generacije in s tem ohraniti slovenščino med Slovenci v Torontu. Vpliv kulture okolja je 

prisoten v delovanju šole, kljub temu da je to v osnovi slovenska šola in bi se morali držati 

slovenskega šolskega sistema ali slovenskega vzgojno-izobraževalnega modela. V Sloveniji 

zaenkrat poznamo plačevanje šolnin samo pri zasebnih šolah in nam je ta pristop še nekoliko 

tuj, v Kanadi pa to ni nič posebnega. Tako tudi torontska slovenska šola zahteva plačilo 

minimalne letne šolnine učencev, saj je to pri njih samoumevno. Jezik okolja velikokrat v 
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formalnem in neformalnem delovanju šole popolnoma prevlada. Tako se na šoli sliši 

angleščina, čeprav je to pouk na slovenski šoli in bi se moral v večini uporabljati v slovenskem 

jeziku ter bi bila angleščina samo opora za lažjo razlago. Razlike se prikažejo tudi pri obravnavi 

katerega izmed praznikov, svetovnih dni, ki jih ljudje po svetu praznujemo različno, vendar s 

podobnim namenom. Tak primer je na primer materinski dan, ki smo ga v Sloveniji praznovali 

malo pred našim odhodom v Kanado (25. 3.), v slovenski šoli v Torontu imajo to na seznamu 

v začetku maja, ker v Kanadi velja materinski dan 8. 5. Iz tega lahko izpeljemo, da so okoliščine 

šole in njeno delovanje med seboj povezane. Posledično prihaja do sprememb pri ohranjanju 

slovenske identitete in rabe jezika. Slovenska šola ima glavni namen, da ohranijo slovenski 

jezik, narodno identiteto in slovensko tradicijo, kulturo. Vpliv okolja jim namen otežuje, ker v 

slovenski šolski sistem vstopa skozi vsako luknjico, kjer se pokaže priložnost. Tako lahko 

rečemo, da se v šoli meša kanadsko-slovenska kultura. Prav tako učitelji, ki pripadajo 2. 

generaciji izseljencev, manj zavzeto delujejo v skladu slovenske kulture in narodnosti kot 

učitelji, ki so imeli možnost odraščati v Sloveniji ter vsaj nekaj časa živeti in doživeti pravi 

utrip življenja v prvotni domovini. S tem jim je lažje prenesti navdušenje na učence, ker lahko 

pričujejo tudi iz lastnih izkušenj in ne samo preko zgodb, ki so jih povedali ostali. Tu se v 

ospredje postavi medsebojno sodelovanje učiteljev, ko pripadniki 1. generacije pomagajo 

ostalim učiteljem pri popravi besedil, pravilni izgovorjavi, nadomestilu katere izmed besed itd. 

in šola deluje bolj povezano ter vzorno. Nikoli ni bilo težav med učitelji, če je kdo potreboval 

pomoč in nikomur ni težko, če mora prositi za pomoč. Skupaj so se predstavili kot družina, ki 

deluje v dobro slovenske skupnosti. 

Iskanje vzrokov za tak način dela in tako organizacijo prostovoljne sobotne šole ni potrebno. 

Poudariti je potrebno, da se kljub težkim razmeram učitelji na delo pripravijo in predvsem so 

pripravljeni darovati svoj čas. To so osebe, ki nimajo pedagoške izobrazbe in od njih bi bilo 

nepravično pričakovati, da bi imeli natančno po postopku napisane učne priprave, da bi uro 

izvajali točno po predpisih, ki veljajo pri poučevanju tujega jezika, kar dejansko je za večino 

učencev. Učenci so v večini 3. in 4. generacija izseljencev in je njihov prvi jezik angleščina. 

Zato lahko trdimo, da je za njih učenje slovenščine podobno učenju francoščine, ker oboje za 

njih velja kot drugi tuji jezik. Učenci nimajo možnosti, da bi znanje slovenščine nadaljevali na 

univerzi, saj nikjer ne obstaja program učenja slovenščine. Tako velik motivator ostaja 

zaključni izlet v Slovenijo vsaki dve leti, katerega se učenci zelo veselijo, in seveda motivacija 

do znanja slovenskega jezika. Pogoj za udeležbo na izletu sta vsaj 2 opravljena razreda. Če bi 

se kdo želel vpisati samo v kreditno stopnjo z namenom, da bi odšel na izlet v Slovenijo, mu 
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tega ne dovolijo, zato so določili mejo. Pogoj je sicer izredno nizek, vendar so izjeme med 

učenci, ki se veliko pogovarjajo doma in jim slovenščina ne dela težav. Posledično se jim zdi 

prav, da obiskujejo samo dva razreda in lahko s skupino odidejo na izlet. Ravnateljica nam je 

pritrdila, da so to le redke izjeme in je več tistih, ki so od udeleženih slišali nepozabno 

dogodivščino in si tudi sami želijo, da bi lahko odšli. Prav tako nam je povedala, da pri 

napredovanju v naslednjo stopnjo niso tako strogi in včasih popustijo, da učenec ne izgubi volje 

do učenja in šole. Zgodi se, da učenci v zadnji kreditni stopnji niso suvereni pri uporabi 

slovenščine in na izletu v Slovenijo ugotovijo, da je njihovo znanje res šibko in dobijo dodatni 

zagon k uporabi jezika, saj velikokrat lahko komunicirajo samo v slovenščini. V poletni šoli so 

učenci, ki pridejo iz različnih delov sveta in vsi ne znajo angleško, tako jim ostane samo 

slovenščina, da se med seboj sporazumevajo. Ravnateljica nam je povedala zgodbo, ko je enkrat 

med izletom v Sloveniji do nje pristopila ena izmed učenk in jo prosila, da skupaj naredita nekaj 

osnovnih vaj. Deklica se je šele na obisku zavedala, kako rada bi se bolje naučila jezik, ker je 

spoznala fanta in se med seboj lahko pogovarjata samo v slovenščini. Tako sta imeli en večer 

osnovnih pravil in večkrat uporabljene fraze, da si je deklica pridobila malo suverenosti v 

komunikaciji. Takrat se je tudi ravnateljica zamislila, kako bi lahko še bolj približali 

slovenščino učencem in jim obisk šole ter učenje tega jezika ne bi bilo v breme, ampak bi videli 

v tem novo priložnost, izziv in osebno rast. 

Zaključni izlet v Slovenijo in udeležbo na Mladinski poletni šoli za slovenščino je potrebno 

plačati. Dogovor je, da starši plačajo pot tja in nazaj, torej so zadolženi za plačilo letalskih kart. 

Tritedenski obisk je razdeljen na dva dela. Najprej imajo dva tedna poletne šole in nato en teden 

izletov po Sloveniji. Obisk šole sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in 

del doda še torontska šola sama. Poletno šolo v Sloveniji organizirata Zavod RS za šolstvo in 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Nekaj denarja dobijo tudi za dodatni teden izletov, da 

celotno potovanje ne bi bilo prevelika finančna obremenitev staršev, vendar ravnateljica doda, 

da je to še vedno precejšen znesek za nekatere posameznike. Pove, da hkrati obstajajo primeri, 

ko se učencem na koncu izleta pridružijo starši ali sorodniki in skupaj še nekaj časa ostanejo v 

Sloveniji. Zgodilo se je že, da je učenec sam ostal pri sorodnikih in se je v Kanado vrnil kasneje. 

Seveda vse to poteka po predhodnem dogovorov, ker je varnost mladostnikov na prvem mestu. 

Posebno vrednost ima še dogodek Gala, ki je pomensko podoben maturantskemu večeru, kjer 

se učenci skupaj s starši poslovijo od šole in zaposlenih. Gre za prijetno druženje ob kratkem 

programu učencev in učiteljev.   
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Slovenska šola Brezmadežne v Torontu na koncu vsakega šolskega leta izda časopis Letopis. 

Dejansko gre za kratko poročilo vsake stopnje o njihovem delu. Ob našem obisku nam je 

ravnateljica podarila par izvodov za nekaj let nazaj. Če analiziramo Letopis iz šolskega leta 

2017/2018, na prvi strani vidimo fotografiji učencev prve in druge stopnje skupaj s svojima 

učiteljicama. Učenci prve stopnje so skupaj z učiteljico zapisali, kaj vse so se naučili v 

letošnjem letu in kaj bodo počeli med počitnicami. Prav tako 

je ena izmed učenk druge stopnje opisala leto in pričakovanja 

ob prihodu počitnic. Na naslednji strani so enako zapisali 

učenci tretje in šeste stopnje. V četrti in peti stopnji so se 

preizkusili v pisanju pesmi in po eno objavili.  Na straneh 4 in 

5 sta predstavljena sedmi in deseti (kreditni) razred. V sedmi 

stopnji so zapisali, kje bodo čez 10 let. V desetem razredu je 

večina učencev oddala prispevek o poletju, kako so preživeli 

počitnice v marcu in praznovanje velike noči. Kar nekaj jih je 

omenilo obisk Slovenije s šolo. Na koncu sledi kratko poročilo 

ravnateljice, kjer predstavi pomembnejše novosti in dogodke, 

ki so se zgodili ali so jih organizirali tekom leta.  

Slika 17: Pesem učenke o peti stopnji (vir: Letopis 2017–2018, str. 3.) 

Ravno v šolskem letu 2017/2018 so se poslovili od starih učbenikov in začeli uporabljati 

učbenike Čas za slovenščino. Ravnateljica zaključi z zahvalo vsem učencem, ki obiskujejo šolo, 

vsem učiteljem, ki vztrajajo, in staršem za podporo. Na strani 6, 7, in 8 je foto album, kjer so 

fotografije z različnih dogodkov na šoli in trenutki ustvarjalnosti učencev. Letopis je brošura, 

ki ni lektorirana in na to nas opozori opomba na dnu skoraj vsake strani. Pisanje otrok objavijo 

z napakami, saj s tem prikažejo, da se res učijo.  

Po našem mnenju ima Letopis spominsko vrednost, ker je vsak razred posebej predstavljen s 

fotografijo in učenci lahko pogledajo za nazaj kdo jih je poučeval in se mogoče spomnijo 

sošolca, ki jih je letos zapustil, ali kdo se jim je pridružil. Prav tako je to njihov vsakoletni 

zaključek in kratka analiza njihovega dela za starše in širšo slovensko skupnost. S tem imajo 

vsi delček vpogleda v delo slovenske šole. Letopis natisnejo barvno in je estetsko urejen, kar 

nam omogoči prijetno branje. Zanimivo je, da prispevkov ne lektorirajo in jih objavijo z 

napakami. Napak pa nismo opazili samo pri učencih, ampak tudi pri zapisu učiteljev in 

ravnateljice. Če omenimo le nekatere večkrat ponavljajoče: uporaba predloga s/z, uporaba 

velike začetnice, pravilna postavitev vejice in nadomestitev ponavljajočih se besed v povedih.  
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Slovenska šola v Torontu bo imela v prihodnosti še veliko izzivov in težav, s čemer se strinja 

tudi ravnateljica. Sodoben tempo življenja, ko imajo ljudje vedno manj časa in drugačne 

vrednote kot včasih, vplivajo negativno. Ravnateljica doda, da so to generacije otrok, ki do 

Slovenije ne čutijo več nobene povezave, ker lahko slovensko govorita le še dedek ali babica, 

starši so jezik pozabili ali je zgolj eden izmed staršev s slovenskimi koreninami. Otrok težko 

opravlja stvari, ki mu jih določi starš, če bi on sam rad nekaj drugega in normalno je, da bo raje 

obiskoval katero izmed športnih dejavnosti, kjer bo še kdo iz njegovega kanadskega razreda in 

ga to veseli. Vesela je, da so med učenci posamezniki, ki so se v Kanado preselili kasneje in 

doma še čisto tekoče govorijo slovensko ter se večkrat slišijo s sorodniki. Taki učenci pomagajo 

pri delu v razredu, več sodelujejo in občasno jim učitelji pripravijo dodatno gradivo. Zaveda pa 

se, da je še veliko tistih, ki šole ne obiskujejo. Današnje generacije so drugačne. Prvi izseljenci 

so bili na domače ozemlje zelo navezani in mnogi so se pod težo domotožja vrnili nazaj. Drugi 

so vztrajali in si poskusili ustvariti delček prvotne domovine na tujem ozemlju. Vsi ti so začeli 

z različnimi slovenskimi organizacijami in skupnostmi, mnoge med njimi so še vedno delujoče. 

Ekonomski migranti v zadnjih letih se le redko vključijo vanje, ker do domovine in slovenske 

identitete ne čutijo take navezanosti. Res je, da so sedaj pogoji čisto drugačni, letalske karte 

cenovno dostopne, veliko informacij je na spletu, ljudje se med seboj družijo za sprostitev ter 

nimajo potrebe po aktivnem sodelovanju v organizacijah, saj so že dovolj obremenjeni v 

službah. To pripelje do asimilacije.  

 

3.2. Dom Lipa 

Priseljenci so se začeli starati in s tem se je pojavila želja po ustanovitvi doma starostnikov. Ob 

obisku Kanade smo hitro dobili vtis sodobnega načina življenja zaposlenih ljudi. Tudi pri nas 

se v večjih mestih že pojavlja, kar je tam že nekaj čisto normalnega in utečenega. Zjutraj od 

doma odhajajo pozno in se posledično vračajo pozno popoldan, ko ima družina skupaj večerjo 

in ne kosila, saj imajo vsi obrok v šoli, službi. Tako so starostniki praktično cel dan sami doma 

in potreba po medsebojnem druženju je pripeljala do ideje, da organizirajo dom starostnikov za 

slovenske izseljence. Velikokrat se je zgodilo, da je kdo izmed izseljencev ostal sam, mu je 

umrl partner in otroci so se odselili, ali se je par sam odločil, da bi raje živel v domu, zato je bil 

interes resnično velik. To se je začelo pojavljati pri skupini izseljencev, ki so v Kanado 

imigrirali po letu 1945.  
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Slika 18: Dom Lipa (vir: osebni arhiv, april 2019) 

 

Slovenska skupnost je v ta namen 

organizirala različne prireditve in pohode, 

kjer so zbirali denar za gradnjo doma. Tako 

kot vse zgradbe v lasti slovenske skupnosti, 

so tudi Dom Lipa zgradili s skupnimi 

močmi. Dom Lipa je svoja vrata odprl leta 

1988. Kmalu za tem so dogradili še stanovanjske prostore, kjer stanujejo starostniki, ki ne 

potrebujejo dodatne pomoči. V letu 2004 so dom prenovili. Za delovanje Doma Lipa še vedno 

organizirajo različne športne prireditve, večerje, bazarje, saj je nepridobitna organizacija.   

Ob našem obisku so nas prisrčno sprejeli. Že v avli smo dobili občutek domačnosti in Slovenije. 

V razstavni loži je primer slovenske narodne noše, na eni izmed sten so napisani donatorji, na 

televiziji so prižgani slovenski programi in izobešena slovenska zastava. Sprejela nas je gospa 

Sonja Vidovič in nas na kratko popeljala po domu. Razdeljen je na 2 dela, samooskrbni in tisti, 

kjer so starostniki popolnoma odvisni od skrbnikov. 95 % stanujočih ima slovenske korenine 

in mnogi izmed njih so prva generacija izseljencev. Ostalih 5 % so stanovalci, ki pripadajo 

drugim narodnostim, ker zakonodaja prepoveduje, da vlogo zavrnejo samo zato, ker oseba nima 

slovenskih korenin. Edina izjema je, da zavrnejo tiste vloge, ki ne ustrezajo njihovi viziji doma, 

kot so verske (katoliške) vrednote, spoštovanje slovenske tradicije in narodnostne strpnosti. 

Taki primeri so zelo redki.  

Nato nas je Sonja odpeljala v pisarno in na kratko predstavila svojo zgodovino. Sonja je prva 

generacija. V Kanado je prišla skupaj z možem. Zapustiti Slovenijo ni bilo lahko. Z možem sta 

v Torontu videla boljšo možnost za življenje. Imata dva otroka in skoraj vsako leto se vračajo 

nazaj v domovino. Veliko jim pomeni ohranjanje stikov s sorodniki in družino. Njeno delo v 

domu je organizacija različnih dogodkov za stanovalce, povezovanje različnih stvari, vodenje 

samooskrbnega oddelka, pogovor s starostniki, urejanje dokumentacije, organiziranje 

obiskovalcev doma, predvsem gostov, ki se odzovejo njihovemu povabilu (glasbeniki, obrtniki, 

igralci, otroške skupine, pevski zbori …).  
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Verjetno smo še marsikaj izpustili, saj je njeno področje res široko. Poleg tega prostovoljno 

skrbi še za Radio Glas kanadskih Slovencev v Torontu in sodeluje pri nastajanju Glasila 

kanadskih Slovencev. Veseli jo, da Slovenci med seboj ostajajo povezani in se jim pridružijo 

tudi nekateri tisti, ki se v Kanado priseljujejo v zadnjem času. Povedala nam je še, da se v domu 

vsak dan ob isti uri ustavi čas. To je čas, ko 

imajo ob 10.45 sveto mašo v domski kapeli. 

Vedno je ob eni in isti uri in takrat se ne sme 

dogajati nič drugega. Vse dejavnosti morajo 

prilagoditi tako, da se dogajajo pred ali po 

maši oz. kosilu, ki sledi takoj po maši. Maša 

poteka v slovenskem jeziku in vodi jo 

slovenski župnik, ki je stanovalec doma.  

Slika 19: Kapela v Domu Lipa (vir: osebni arhiv, april 2019) 

V domu imajo organizirane različne dejavnosti. Veliko imajo prostovoljcev, ki pridejo v dom 

občasno in posvetijo svoj čas stanovalcem. 

Enkrat na teden jih obiščejo frizerke, občasno 

igrajo bingo, imajo raztezne vaje, bralne ure, 

obiščejo jih razne živali, pečejo pecivo, imajo 

različne dejavnosti za ročne spretnosti, glasbene 

obiske in velikokrat zapojejo tudi sami.  

Slika 20: Seznam tedenskih dejavnosti (vir: osebni arhiv, 

april 2019) 

Enkrat na mesec praznujejo rojstni dan za vse, ki so tisti mesec imeli rojstni dan. Na eni izmed 

teh zabav smo bili prisotni in izkoristili smo čas za medsebojno druženje. Zaposlena nas je 

prijazno predstavila in nato so sledili pogovori s stanovalci. Že ob prvem obisku nas je gospa 

Sonja opozorila, da stanovalcem zagotavljajo visoko stopnjo zaupnosti, posledično smo lahko 

slikali samo tiste osebe, ki so se s tem strinjale in obiskali samo samooskrbni del doma, saj nam 

edino tam lahko oseba sama dá dovoljenje. Žal se noben intervju ni smel snemati.  

Dom Lipa smo drugič obiskali, ko so imeli rojstnodnevno praznovanje. Takoj je do nas 

pristopila gospa Frančiška Anzeljc, ker prihaja iz iste občine kot mi. Frančiška je rojena leta 

1927 in ima še vedno žive spomine na rojstno vas. Še vedno ima v lasti del posestva, ki je 

pripadal njenim staršem. Najprej je v Kanado prišel oče. Mesec po njegovem odhodu se je 
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rodila Frančiška in nekaj časa je oče pošiljal domov 

denar. Ko je bila stara 7 let je prvič tudi sama stopila 

na kanadska tla. Leta 1939 so se želeli skupaj vrniti 

nazaj, vendar jim je začetek vojne to onemogočil. 

Ostali so v Kanadi in leta 1948 se je poročila. 

Slika 20: S Frančiško v domski knjižnici (vir: osebni arhiv, 

april 2019) 

Zaupala nam je, da so bili začetki težki. Kot tujci v državi so se počutili manjvredne in Slovenci 

so šele pridobivali zaupanje domačinov. Kasneje je bilo malo lažje, ker je za Slovence veljalo, 

da so zelo priden in delavni narod. Frančiška ima skupaj z možem 8 otrok. Vsi otroci so 

izobraženi in imajo dobre službe. Ima že 17 vnukov. Leta 1976 je bila nazadnje v Sloveniji in 

takrat je obiskala sorodnike v svoji rodni vasi. Na otroštvo v Sloveniji ima lepe spomine. V šolo 

je hodila v Kanadi, kjer se je naučila angleško. Slovensko je vedno govorila doma s starši in 

možem. Ker so najprej živeli v Montrealu in se šele leta 1991 preselili na območje Toronta, 

njeni otroci niso obiskovali slovenske šole. Zato le štirje izmed njih znajo malo slovensko, 

najmlajši štirje nič. Trudila se je, da bi ohranjali slovensko besedo, vendar jih je okolica prisilila, 

da so večinoma uporabljali angleščino. Na začetku je bilo lažje, saj sta govorila samo z možem. 

Ko so se otroci začeli učiti angleško v šoli in se med seboj pogovarjali v angleščini, saj so to 

večinoma potrebovali za osnovne stvari v življenju, se je začela izgubljati slovenščina. To smo 

zaznali tudi v pogovoru z gospo Frančiško, ker besede, ki se jih ne spomni več v slovenščini, 

pove v angleščini. V domu je zadovoljna in je v njem 4 leta. Ceni možnost, da je med Slovenci, 

da se počuti domače in sprejeto. Všeč ji je, da imajo veliko dejavnosti, pogreša domače in bi si 

želela, da bi večkrat prišli na obisk. Otroci imajo dobre službe, kar pomeni, da imajo manj časa 

za obiske. Vedno ko pridejo, ji prinesejo sadje, piškote, sok. Mož ji je umrl pred 14 leti. Še 

vedno ima željo obiskati Slovenijo, vendar se zaveda, da ji to ne bo omogočeno. Frančiška ni 

skrivala navdušenja ob našem obisku. Povedala nam je, da je vesela, če pride kdo iz Slovenije 

in se pogovarja z njimi.  

V domu imajo knjižnico, kjer so v večini zbrane slovenske knjige, le nekaj jih je v angleščini. 

Knjige dobijo v dar od stanovalcev, jim jih kdo zapusti, pošljejo jih iz Slovenije ali jih darujejo 

slovenske družine iz Kanade, ki imajo doma več izvodov ali jih ne potrebujejo. Za knjižnico 

skrbi Antonia Krže. Gospa Antonia pride v dom približno 3-krat na teden. Že 30 let je 

prostovoljka in svoj prosti čas posveča pogovorom s stanovalci, urejanjem knjižnice in za 

stanovalce odide do trgovine, pošte, lekarne. V Kanado je prišla z ladjo leta 1961. Za pot se je 
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odločila, ker ji je stric duhovnik prigovarjal, da ne sme izpustiti dobre priložnosti, ki se ji ponudi 

v življenju. V domovini so jo silili v komuniste, zato je naprej odšla v Avstrijo, kjer je delala 

kot tajnica in izpopolnila nemščino. Ker so jo tudi tam sili v določena dela, se je odločila za 

Kanado. Najprej je 2 leti delala v bolnišnici in nato odšla v pekarno, kjer je ostala celih 34 let. 

Začela je na pakirnici in z leti napredovala 

do vodje. Povedala je, da ni bilo lahko. Pot 

si je morala izboriti sama in kasneje je tudi 

sama občutila, da Slovenci veljajo za 

priden narod. Še težje je bilo, ker ni znala 

niti besede angleško. Učila se je samo 

nemško in francosko. 

 

Slika 21: Prostovoljka knjižničarka Antonia Krže (vir: osebni arhiv, april 2019) 

Hodila je na slovenske plese, kjer je spoznala moža. Imata 2 otroka. V slovensko šolo sta hodila 

2 leti, nato so se odselili v drugi del mesta. Kljub temu oba govorita slovensko, saj so se doma 

vedno pogovarjali samo v slovenščini. Sin je poročen s Slovenko in se v kratkem nameravata 

vrniti nazaj v Slovenijo. Oba sta tik pred upokojitvijo in si želita preostanek preživeti doma. 

Njegova žena je rojena v Sloveniji in je zaradi njega prišla v Kanado. Tudi Antonia se želi vrniti 

nazaj skupaj z njima. Mož ji je umrl 5 let nazaj. V svojem življenju je veliko potovala in 

mnogokrat obiskala Slovenijo. Povedala je, da je bilo v začetku resnično težko in tega ne bi več 

ponovila. Velikokrat se je sama vprašala, kje je dobila moč, da je vse to preživela sama, dokler 

ni spoznala moža. V veliko oporo ji je bila slovenska skupnost, ki se je vzpostavila na območju 

Toronta. Rada sodeluje in pomaga drugim, za kar ima sedaj veliko časa, ko ne dela več. Tudi 

prej so bili kot družina aktivni, predvsem v poletnih mesecih, ko se skupnost dobi na farmah in 

imajo športna tekmovanja. Rada bere in zato ji je v veselje urejanje knjižnice v Domu Lipa. 

Sama za enkrat še ni stanovalka, ker ima dovolj moči, da skrbi zase. Pozna vse stanovalce in 

njihove zgodbe, saj ob njenem obisku vedno prihajajo v knjižnico po knjige ali zgolj na 

pogovor. Tudi nam je predstavila ureditev knjižnice. 

Med pogovorom z gospo Antonio je v knjižnico prišla ena izmed stanovalk, da si zamenja 

knjige. Ker se ni počutila najbolje, nam je na kratko povedala, da je stara 97 let. V Kanado je 

prišla leta 1955 skupaj z možem in 2 otrokoma. Italijanska okupacija jih je prisilila, da so se 

odločili za odhod v tujino. Mož ji je umrl dve leti nazaj, hčerka je v bolnici in ima neozdravljivo 
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bolezen. Potoži, da je težko. Doda, da odhod v tujino ni lahek in je potrebno biti priden. 

Hvaležna je, da je lahko v domu med Slovenci, kjer se med seboj lahko pogovarjajo o domovini 

in obujajo spomine, čeprav niso vsi lepi. 

Potrebno je poudariti, da nas je pred pogovori s stanovalci gospa Sonja opozorila, da so osebne 

zgodbe ljudi težke in velikokrat slabe. Zato smo se poskusili osredotočiti na pozitivne zgodbe 

in dogodke. Res je, da so sogovorke same omenile odhod iz domovine in prvi stik s tujino. Z 

iskrico v očeh so govorile o svojih družinah, dosežkih v Kanadi in življenju na sploh. Vse so 

ponosne, da obstaja slovenska skupnost in so Slovenci med seboj povezani. V tujini je 

domotožje močno in pri blaženju le-tega pomagajo različne organizacije. Vse tri so se strinjale, 

da uporaba slovenščine upada. Tudi njim je včasih težko govoriti slovensko, predvsem ko se ne 

morejo spomniti določenih besed. Za večino je značilno, da med slovenske besede dodajo 

angleške. Vesele so, da imajo možnost bivanja v Domu Lipa, kjer se čuti domačnost. Zaposleni 

imajo sočuten odnos in jim vedno priskočijo na pomoč. Vsi stanovalci so veseli, če jih obišče 

kdo iz Slovenije in imajo čas za pogovor.  

Pridobljene informacije lahko povežemo z literaturo, in sicer da so med vojnama in po drugi 

svetovni vojni prevladovale politične emigracije. Vse tri sogovorke pripadajo tej skupini, saj so 

domovino zapustile zaradi pritiskov oblasti. Prav tako so potrdile, da so slovensko skupnost 

gradili postopno in vedno iskali donatorje, ki so pripomogli k hitrejši gradnji ter rasti skupnosti. 

Kolikor jim je delo omogočalo, so se aktivno vključevale v prostovoljne dejavnosti in pomagale 

pri organizaciji katerega izmed dogodkov. Velikokrat jim je delo vzelo veliko časa in poskrbeti 

so morale za družino, vendar še vedno so se našli trenutki za druženje s Slovenci. Vse tri so se 

strinjale, da je bilo težko. Veliko je bilo odrekanja, da so se postavili na noge in nikjer ni bilo 

mleka in medu, o katerem so pisali ter govorili, da se toči v tujini. Vse so morale začeti iz nič. 

Hvaležne so, da so imeli medsebojno pomoč in je enkrat pomagal eden, drugič drugi. Kmalu 

po prihodu v tujino in vzpostavitvijo normalnega stanja so začeli spremljati stanje v domovini 

in ga primerjati s stanjem v Kanadi. Tujina jih je prisilila, da so postali zelo ponosni na 

domovino, izkazujejo ji večje spoštovanje kot Slovenci doma in s ponosom povedo, od kod 

izhajajo njihove korenine. Hkrati sogovorke same opazijo, da se ta narodna zavest zmanjšuje iz 

generacije v generacijo, ker otroci in vnuki ne čutijo več take povezanosti s Slovenijo. 

Gospa Sonja je primer ekonomskega izseljenca, saj je odšla v tujino za boljšo priložnostjo. Z 

možem sta v Kanadi videla potencial za ugodno življenje in se odločila, da se podata na tuje. 

Povedala je, da jima v Sloveniji ni bilo slabo, ampak sta v selitvi v tujino videla velik izziv, ki 

bi njuno življenje postavil na glavo, vendar hkrati obogatil in jima dal novo znanje, izkušnje in 
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poznanstva. Sonja se je pridružila ostalim sogovorkam, da odhod iz domovine ni lahek. 

Poudarila je, da je to v sodobnem času enostavneje. Veliko prednost prinaša napredek 

tehnologije, ko lahko vsak trenutek pokličeš sorodnike, takoj dobiš odgovor in imaš občutek, 

da so ljudje preko kamer ob tebi. Prav tako je drugače, ker je na voljo veliko informacij in se 

na odhod lahko dobro pripraviš. Predhodno si lahko poiščeš stanovanje, službo, vrtec, šolo. Na 

voljo je ogromno informacij in že zapisanih nasvetov ljudi, ki so se odselili v tujino. Potovanje 

je enostavnejše, saj so letalske povezave hitre in cenovno dovolj ugodne. Včasih so za pot do 

Kanade potrebovali tedne. Ko so prišli tja, niso nič vedeli o novem ozemlju. Imeli so nekaj 

informacij iz časopisov, ki velikokrat niso prikazale resničnega stanja, in informacije od ljudi, 

katerim so svojci pisali iz Kanade. Te informacije so bile subjektivno obarvane in polne 

domotožja ter težkih preizkušenj, s katerimi so se srečali v prvih mesecih prihoda v novo 

domovino.  

 

3.3. Gradivo (Materina beseda, Čas za slovenščino) 

Učbenik naj bi bil usklajen s cilji izobraževalnega programa, pokriva celoto in vsebine se 

nanašajo druga na drugo. Imeti mora jasno in pregledno strukturo, kazalo in povzetke vsebin. 

Vsebovati mora razlago temeljnih pojmov, dejstev, definicij, ki so potrjene. Omogoča 

individualizacijo in diferenciacijo, upošteva predznanje učencev in različne učne stile ter s tem 

vsebuje raznolike naloge. Učence usmerja k aktivnem delu, vsebuje naloge za utrjevanje, 

ponavljanje in poglabljanje snovi. Jezik mora biti jasen, strokoven in pravopisno pravilen 

(Center RS za poklicno izobraževanje, 2008, 1–2). 

Informacijska družba in globalizacija od nas zahtevata, da znamo poiskati informacije, jih 

selekcionirati, izbrati, analizirati in razumeti ter oblikovati svoje mnenje in glede na to 

načrtovati svoje ravnanje. Za dosego vseh teh kompleksnih ciljev je učiteljem v pomoč 

primerno gradivo, predvsem učbeniki. Toda, kakšen je primeren učbenik? Za avtorje učnih 

načrtov je dober učbenik tisti, ki pokriva vse vsebine iz učnega načrta in je v skladu z globalnim 

ciljem predmeta. Učitelji pri presoji upoštevajo predvsem pedagoška merila, kot so ujemanje 

učbenika s stilom poučevanja učitelja in kako uporaben bo za učence. Prav tako imajo učenci 

svoja merila, ki se dotikajo predvsem zanimivosti in jasno zapisanih pojmov. Starši in ravnatelji 

pa velikokrat v prvo vrsto postavijo samo ceno učbenika, če ni izbran mogoče predrag (Galonja, 

2001). 



54 
 

Tadeja Galonja (2001) v članku Kakšen je dober učbenik izpostavi naslednje lastnosti za 

učbenik zgodovine, vendar lahko določene teze posplošimo za vse predmete. 

- Mnenja in interpretacije v učbeniku naj se ujemajo z dostopnimi dokazi oz. 

zgodovinskimi viri. To merilo naj bi upoštevale strokovne knjige, zato ni razloga, da ga 

učbeniki ne bi. 

- Izbrana vsebina, besedilo in slikovno gradivo ne smejo vzpodbujati predsodkov, 

rasizma ali stereotipov. 

- Izbrano slikovno gradivo mora služiti kot izhodišče za razpravo, problemski pristop k 

snovi ali kot ilustracija in dopolnitev temeljnemu besedilu. 

- Pomembno je primerno ravnovesje med temeljnim besedilom, viri in vprašanji ter 

nalogami. 

- Jezik v učbeniku mora biti primeren razvojni stopnji in starosti učencev. 

- Učbenik naj vzpodbuja pravilno rabo jezika in dober literarni slog. 

- Učbenik naj vzpodbuja, izziva in pomaga razvijati globje razumevanje ter kritično 

mišljenje. 

Nevenka Cigler se je leta 1997 udeležila seminarja Sveta Evrope v Uppsali in napisala članek 

z naslovom Kakšen je dober učbenik, kako napraviti, izbrati in uporabljati učbenike. Zapisala 

je, da je po prepričanju predavateljev in udeležencev dober učbenik privlačen na videz, pisan v 

jeziku, ki je blizu učencem. Sporočila morajo biti jasna, ker besedila, ki jih učenci ne razumejo, 

se jih učijo na pamet. Pozitivno je, če je prisotna obarvanost s humorjem in nazornost besedila 

dopolnjujejo slike in ponazoritve. Vsebina v učbeniku mora vsebovati razlago dejstev, pojmov, 

definicij in strukturo mišljenja. Vse slikovne in grafične ponazoritve morajo biti smiselne in 

imeti napise, da usmerjajo učence k bistvu in določene zadeve pojasnjujejo. Dober učbenik naj 

bi spodbujal vedoželjnost, da učence usmerja v iskanje dodatnih informacij še v drugih virih, 

in kreativnost. Hkrati naj bi omogočal individualizacijo in kooperacijo med učenci, razvijati 

mora jezikovno kulturo in vrednote, kot so kritičnost, demokratično mišljenje, enakost spolov, 

strpnost in sožitje. Prinaša naj nove metode učenja in naj ne vsebuje le vprašanj za preverjanje 

poznavanja dejstev in podatkov, ampak naj vsebuje odprta vprašanja, da učence spodbudi k 

razmišljanju in začetku diskusije. Pri takih primerih se učenci nezavedno naučijo uporabljati 

osvojene pojme in drugo strokovno terminologijo. Prav je, da so naloge rangirane od lažjih k 

težjim ter jih učenci rešujejo v šoli in doma. Učencem naj pomaga usvojiti znanje in s tem 

pripomore k njegovemu osebnostnemu razvoju. Avtor učbenika bi se moral pri pisanju in 

oblikovanju ves čas spraševati, zakaj prav ta vsebina (Cigler, 1997). 
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Avtorica Nevenka (1997) je zapisala še, da so se vsi udeleženci seminarja strinjali, da mora 

učbenik voditi učenca do novih obzorji po poti, ki se začne pri njegovem že osvojenem znanju. 

Upoštevati je potrebno njegovo predznanje in interese, ki so značilni za starostno obdobje 

učenca oz. poklic, za katerega se je odločil usposabljati. Nikakor pa ne sme vsebovati 

znanstvene logike določenega šolskega predmeta. Vsebina učbenika ne sme presegati zahtev 

učnega načrta, ki jih je mogoče uresničiti v razpoložljivih urah, ker se hitro zgodi, da začnejo 

učitelji hiteti in se jim neprestano mudi, hkrati pozabljajo na druge cilje predmeta, kot so 

razvijanje sposobnosti, vrednot. Učitelji se morajo zavedati, da učbenik ni edini medij za 

učenje, ampak morajo v pouk vključiti tudi druge. Med pogostejšimi so računalnik, video in 

avdio gradivo ter raziskovalne metode v okolici šole, če je to le možno. 

Če na podlagi zgolj nekaterih kriterijev, ki sta jih izpostavili zgoraj omenjeni avtorici, 

komentiramo učbenika Čas za slovenščino in Materina beseda, je potrebno izpostaviti, da to 

vsekakor niso vsi elementi, na katere so pozorni recenzenti pri določitvi ustreznosti učbenika. 

Menimo, da so ustrezni za učitelje, ko se odločajo pri izbiri učbeniških kompletov za svoj 

razred.  

Materina beseda je učbenik, ki so ga dolga leta uporabljali na torontski šoli. Napisal ga je Tone 

Zrnec v času svojega ravnateljevanja. Učbenik so najprej uporabljali na šoli Marije Pomagaj v 

Torontu in ga kasneje prenesli na šolo Marije Brezmadežne s čudodelno svetinjo, kjer so ga 

uporabljali še do nedavnega. Ravnateljica Marta (2019) nam je ob obisku povedala, da je bil to 

njihov prvi pravi učbenik in delovni zvezek v enem, ki jim je pomagal pri poučevanju. Učitelji 

so se mu prilagodili in med letom dodajali še svoje teme, ki niso bile zajete v knjigi. Prav tako 

je vsak učitelj pripravil dodatne naloge na učnih listih za utrjevanje snovi, saj v učbeniku 

Materina beseda ni skoraj nič primerov nalog, kjer bi učenci dejansko morali kaj napisati. Zato 

so bili potrebni dodatni učni listi s pripravljenimi nalogami, v preteklosti pa so učenci po nareku 

pisali v svoj zvezek in nato imeli čas za odgovarjanje. Marta nam je povedala, da je bil to 

učbenik za vse razrede, le v kreditnem so ga manj uporabljali, ker so se morali držati 

predpisanih navodil. 

Avtor učbenika Tone Zrnec (1966)  je v uvodu zapisal, da so učbenik sestavili po učnem načrtu, 

ki se je uveljavil tekom nekaj let. Knjiga je razdeljena na dva dela, kjer drugi del jezikovno in 

vsebinsko dopolnjuje prvega. Dodali so še par vprašanj iz zemljepisa Slovenije in osnovne 

pojme iz slovnice in pravopisa. Avtor zapiše, da so v učbeniku izpustili vaje za pisanje črk, saj 

naj bi se jih učenci naučili v kanadski šoli in se jih v slovenski naučijo samo izgovarjat. 

Posebnost so tudi dodatna navodila pri bralnih in jezikovnih vajah, ki učitelju povedo smisel in 
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namen vaje. Učbenik je sestavljen tako, da je odgovarjal težnjam, okolju, duhu in mišljenju 

slovenskega otroka v Kanadi. Pri sestavi učbenika so se trudili, da je snovno in oblikovno živ 

in razgiban, da je za učence privlačen in ga z veseljem uporabljajo. Jezik je preprost in domač. 

Če bi upoštevali predpise Centra RS za poklicno izobraževanje (2008), bi lahko trdili, da 

učbenik Materina beseda zaobjame predpisana navodila, vendar ima določene posebnosti. 

Slovenske šole v Kanadi so že od samega začetka do danes močno povezane z vero, cerkvijo. 

V preteklosti je bila vez še močnejša, zato je učbenik Materina beseda poln verskih naukov, 

pesmi in zgodb. Skoraj ni strani, kjer ne bi bilo omenjeno nekaj v povezavi z vero. Seveda so 

včasih poučevali duhovniki in posledično je bila povezava neizogibna. Tudi sam avtor Tone 

Zrnec je bil duhovnik. V knjigi so obravnavani verski prazniki (Sv. Miklavž, sveti večer, božič, 

velika noč …) in napisanih je več molitev. Po mnenju zdajšnje ravnateljice Marte povezava z 

vero ni nikoli predstavljala težave. Slovenci v Kanadi so bili od nekdaj katoličani in so bili 

ponosni, da se v enakem duhu vzgaja njihove otroke. Včasih niso imeli toliko različnih 

dejavnosti in možnosti za srečanja kot jih imajo danes in so bile svete maše edina priložnost,  

kjer so se srečali z rojaki. Čez teden so po cele dneve delali in niso imeli časa za stike.  

Prvi del učbenika je namenjen nižjim razredom, kjer učenci bogatijo besedni zaklad. Narisane 

in poimenovane imajo različne predmete, ki so tematsko razdeljeni (kuhinja, hrana, živali, 

obleka …). Sledijo naloge za učenje barv, mesecev, dni, ure, poimenovanje prstov in letnih 

časov. Vmes so humorne zgodbe in uganke, različne pesmi in vsebine z versko tematiko. Slike 

dopolnjujejo nazornost besedila in pomagajo učencu pri razumevanju. Jezik je razumljiv in 

primeren stopnji učencev. Nekatere naloge nimajo navodil in so prepuščene odločitvi učitelja, 

ali jih bo rešil ustno, pisno, s prepisovanjem v zvezek ali pisanjem v učbenik. Slabost je, ker so 

vse naloge namenjene preverjanju znanja in ne omogočajo kritičnega mišljenja in ne privedejo 

do diskusije. Večina nalog je zaprtega tipa. Prisotna je nit, ki vsebino časovno pelje skozi leto. 

Tako so v začetku vsebine iz jeseni, nato zima, božič, Prešernov praznik, velika noč, pomlad in 

ptički. Učbenik ne omogoča diferenciacije in naloge niso rangirane od lažjih do težjih. Nekoliko 

zmede predstavlja sestava učbenika, saj naloge niso številčno označene, teme niso označene in 

manjka ureditev v sklope.  

Drugi del učbenika je namenjen višjim razredom in nekoliko se spremeni velikost in oblika 

pisave. Na videz je ta del težji in zahteva več znanja slovenščine. Zapisanih je veliko več zgodb 

in manj je prisotnega humorja. Zgodbe se dotikajo vsakodnevnega življenja, dogodkov okoli 

nas, spremembe letnih časov, na vsakih par strani so zapisane besede iz iste besedne družine, 

da si učenci bogatijo besedni zaklad in imajo povzetek že narejen. Skozi zgodbe se učijo 
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različnih naukov, pridobivajo informacije o Sloveniji, veri, živalih. Jezik je razumljiv in 

primeren stopnji učencev. V drugem delu učbenika je zelo malo nalog in predvidevamo, da 

večino zgodb obravnavajo skupinsko. Ravnateljica Marta nam je povedala, da so največkrat 

začeli z glasnim branjem besedila. Včasih so ga prebrali večkrat, da je prišlo na vrsto več 

učencev. Nato so smiselno temo razvili naprej in rešili pripravljene naloge.  

Avtorji učbeniškega kompleta Čas za slovenščino 1 in 2 (2017) so zapisali, da so vsebine zajete 

iz šolskega in družabnega življenja mladostnikov, poleg je predstavljena še slovenska stvarnost. 

Učbeniški komplet je sestavljen iz treh delov: prvi del - učbenik 1, delovni zvezek 1 in 

zgoščenka 1 ter drugi del - učbenik 2, delovni zvezek 2 in zgoščenka 2. Kompleta sta 

pripravljena v skladu z učnim načrtom za tečaj slovenščine za dijake tujce in z Učnim načrtom 

dopolnilnega pouka slovenščine v tujini. Učbenik je osrednje gradivo, katerega dopolnjuje 

delovni zvezek z dodatnimi vajami za utrjevanje in ponavljanje, saj vaje kronološko sledijo 

temam v učbeniku. Na zgoščenki so posnetki besedil za dejavnosti s slušnim razumevanjem in 

izgovorjavo slovenskih glasov.  

Po mnenju učiteljskega zbora na torontski šoli je učbeniški komplet dobro pripravljen, vendar 

za njih zelo obsežen in od učencev zahteva veliko več znanja slovenščine kot prejšnji učbenik. 

Tudi za učitelje je bil oziroma je še vedno velik zalogaj, saj jih je veliko obiskovalo šolo že v 

Kanadi in se niso nikoli učili slovenščine po pravilih. Zato so imeli obsežno izobraževanje, ko 

sta dve izmed avtorjev zbirke obiskali slovensko šolo v Torontu, pa vendar je ostalo še veliko 

neosvojenega in od učiteljev zahteva boljšo pripravo doma na poučevanje. Gradivo je po 

mnenju učiteljev dobro pripravljeno in učencem privlačno. Poglavja so smiselno deljena in 

stopnja zahtevnosti se proti koncu zvišuje. Ker sta samo 2 dela, so posamezna poglavja razdelili 

na razrede, da tekom šolanja predelajo vse. V začetku leta se velikokrat vrnejo nazaj in na kratko 

ponovijo že osvojeno snov iz lanskega leta. Predvsem slovnična pravila, ker se zaradi 

neuporabe hitreje pozabijo. Pri tem jim pomagajo slovnične preglednice na koncu učbenika. 

Pozitivno so označili slikovno gradivo, ki dopolnjuje temeljno besedilo, služi kot opora in 

pomoč pri reševanju, omogoča kritično razmišljanje in razbremeni učitelje pri konstantnem 

tiskanju dodatnih barvnih učnih listov.  

Učenci so v razrede razporejeni po starosti. Tako so v istem razredu učenci začetniki in tisti, ki 

že dobro govorijo slovensko in potrebujejo naloge na višji taksonomski ravni. Po mnenju 

učiteljev jim je novo gradivo v veliko pomoč, saj so v učbeniku in delovnem zvezku naloge 

različnega nivoja. Učenci, ki imajo višjo raven znanja, velikokrat rešijo več nalog, saj so pri 

reševanju hitrejši in potrebujejo manj pomoči. Učitelji jih več ali manj samo usmerjajo in 
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preverijo njihove rešitve. Tako več časa namenijo učencem, ki so začetniki in pri delu ter 

reševanju nalog potrebujejo več vzpodbude in pomoči. Trudijo se, da se pri zapisovanju 

odgovorov in ustnem odgovarjanju uporablja zgolj slovenščina. Drugače je pri nalogah 

povezovalnega in dopolnjevalnega tipa, kjer angleščine ne uporabljajo.  

Kljub številnim prednostim, ki jim jih prinaša novo gradivo, nam je ravnateljica Marta 

povedala, da je bil prejšnji učbenik boljši in z veseljem prosijo nekoga, da bi ga posodobil. Kot 

razloge je navedla, da se je smiselno dopolnjeval s katoliško usmerjenimi načeli in skupinskimi 

dejavnostmi ob večjih praznikih, tako so jih lažje umestili v pouk. Na starejši učbenik so bili 

navajeni in prilagodili so delo glede na njegov obseg, bil je cenovno dostopnejši in jezikovno 

manj zahteven. Hkrati se zavedajo, da znanje slovenskega jezika upada, predvsem slovnična in 

pravopisna pravila se izgubljajo, besedišče se še nekako ohranja in le občasno katero izmed 

besed nadomesti angleški pomen. Zato so zadovoljni, da so uspeli izvesti velik preskok in začeli 

z uporabo novega gradiva. Od učiteljev zahteva veliko več truda, ampak vedo, da je znanje 

slovenščine na višjem nivoju, učencem posredujejo več informacij, jim nudijo oporo z besedili 

z zgoščenk in jim vsak teden dodajo vsaj delček novega znanja in širjenje besednega zaklada.    

 Materina beseda Čas za slovenščino 1 

Jezik - preprost, 

- domač, 

- primeren razvojni stopnji 

učencev. 

- knjižni jezik, 

- primeren razvojni stopnji 

učencev in njihovi starosti. 

Vsebina - smiselno deljena na letne 

čase, 

- razlaga le nekaj osnovnih 

dejstev in  pojmov, 

- prilagojena katoliški 

usmeritvi šole. 

- razporejena skozi vsa leta 

šolanja in se smiselno 

nadgrajuje, 

- jedrnata razlaga dejstev in 

pojmov, 

- omogoča strukturo 

mišljenja.  

Tipi nalog - prevladujejo zaprti tipi 

nalog, 

- ne spodbujajo diskusije in 

samostojnega mišljenja, 

- naloge za preverjanje 

znanja. 

- različni tipi nalog, 

- veliko odprtih vprašanj in 

možnosti za diskusijo, 

- veliko nalog za preverjanje 

znanja in nadgradnjo le-

tega. 

Rangiranost 

nalog 

- naloge niso rangirane. - naloge so smiselno 

rangirane in si sledijo do 

lažjih do najtežjih. 
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Kreativnost in 

kritično 

mišljenje 

- ne spodbuja kreativnosti in 

kritičnega mišljenja. 

- veliko spodbud za kritično 

mišljenje in kreativnost. 

Slikovno 

gradivo 

- se delno dopolnjuje z 

besedili, 

- občasno je slikovno 

gradivo nepotrebno, 

- humorni dodatki smiselno 

razbijejo monotonost. 

- smiselno dodano in učence 

usmerja v bistvo, 

- prava mera humorja za 

ohranjanje zanimivosti in 

pozornosti. 

Uporabnost  - dolga leta v uporabi,  

- navajenost na učbenik,  

- uporaba v skoraj vseh 

stopnjah, 

- veliko dodatnih učnih 

listov in zapisov v zvezek. 

- novost in počasno 

navajanje, 

- višja zahtevnost za otroke in 

učitelje, 

- uporaba v vseh stopnjah, 

- učni listi skoraj niso več 

potrebni. 

Priprava 

učiteljev 

- večinoma že pripravljeno 

gradivo iz prejšnjih let, 

- obvladanje gradiva. 

- več priprave zaradi višje 

zahtevnosti, 

- težje naloge in bolj 

podrobno znanje, 

- več materiala, ki ga morajo 

smiselno umestiti v pouk. 

Diferenciacija in 

individualizacija 

- je ne omogoča. - veliko možnosti za 

diferenciacijo in 

individualizacijo pri 

nalogah, pogovoru, branju 

besedila. 

Povezava z vero - celoten učbenik je povezan 

z vero. 

- povezave ni (razen kratka 

omemba večjih praznikov). 

Urejenost 

učbenika 

- naloge niso oštevilčene in 

vsebina ni deljena na 

sklope, 

- besedilo in slike primerno 

razporejeni. 

- smiselno deljen na 

podpoglavja, 

- naloge oštevilčene, 

- dovolj prostora za zapis 

odgovorov, 

- barvno. 

Tabela 2: Kratka primerjava učbenikov Materina beseda in Čas za slovenščino 

3.4. Mladinska poletna šola za slovenščino 

Mladinsko poletno šolo slovenskega jezika od leta 2006 organizirajo na Centru za slovenščino 

kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namenjena je mladostnikom 

od 13 do 17 let. Tečaj traja štirinajst dni. Najprej se udeleženci namestijo v dijaškem domu 

Bežigrad ali pri sorodnikih. Vsak dopoldan je čas namenjen učenju slovenščine, v 
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popoldanskem ter večernem času je na vrsti spremljevalni program. V ta program so vključene 

dejavnosti za spoznavanje Slovenije, Ljubljane, slovenske kulture, zgodovine, narave ali 

organizirajo ustvarjalne, športne in sprostitvene dejavnosti (Mladinska poletna šola, 2019). 

Vsako leto organizatorji pripravijo knjižico Vodnik, ki obiskovalce usmerja po Mladinski 

poletni šoli slovenščine. V njem jim na začetku na kratko podajo osnovne informacije. Med 

njimi je zemljevid dela Ljubljene, kjer se nahaja dijaški dom Bežigrad, Srednja vzgojiteljska 

šola, gimnazija in umetniška gimnazija ter center Ljubljane. Nato sledijo kratke splošne 

informacije, da se bo tečaj odvijal vsak delovni dan od 8.30 do 13.00. Zajtrk, kosilo in večerjo 

imajo organizirano v dijaškem domu. Podane so še informacije, na koga se udeleženci lahko 

obrnejo, če bodo naleteli na težave. Podrobno je predstavljen celoten potek poletne šole, tako 

udeleženci vedo, kaj jih čaka vsak dan. V popoldanskih urah imajo npr. pohod na Šmarno goro, 

izlet v Županovo jamo, ogled Ljubljane, kopanje v Atlantisu, športne turnirje … Čez vikend so 

organizirani celodnevni izleti na Gorenjsko, Dolenjsko in tudi informacije o tem si lahko 

udeleženci ogledajo v Vodniku, ki vsebuje pripravljene naloge (Vodnik, 2019). 

V Vodniku je na kratko predstavljena Ljubljana oz. vsi kraji, kjer se udeleženci gibljejo. Poleg 

so uporabne naloge, ki jih med ogledom rešujejo. Tako je v Vodniku za leto 2019 predstavljeno 

popoldne v Ljubljani, kjer si udeleženci ogledajo Pivovarno Laško Union d. o. o., Rožnik, 

NUK, parlament, Narodno galerijo, Cankarjev dom, Mestni muzej Ljubljana, Slovenski šolski 

muzej. Obiščejo živalski vrt, na izletu na Gorenjsko se sprehodijo po Uskovnici, si ogledajo 

Bled in spoznajo legendo o kralju Blejskega jezera. Tudi večeri so zanimivi, ko jih obiščejo 

slovenski glasbeniki, si ogledajo slovenski film in improvizacijsko gledališče, ali se med seboj 

družijo. Vodnik je napisan v slovenščini in ne vsebuje dodatnih razlag v angleščini (Vodnik, 

2019).  

Po mnenju ravnateljice torontske šole je to za učence najboljši možni zaključek šolanja in že 

skoraj od samega začetka čakajo na to. Učenci se vedno vrnejo nazaj navdušeni in polni 

čudovitih trenutkov in spominov, zato je želja po izletu še večja. Učenci se dejansko lahko 

preverijo v znanju slovenščine in kasneje sami povedo, kje v komunikaciji imajo največ težav, 

kaj so pozabili in česa se niso dobro naučili. Zadovoljni so z organizacijo Mladinske poletne 

šole in stvari vedno tečejo lepo. Pripravljene dejavnosti so primerne stopnji znanja učencev, 

stopnjujejo se iz najnižje skupine do najvišje. Veliko idej ohranijo in prenesejo v Toronto, kjer 

jih kasneje uporabijo pri poučevanju nove generacije učencev. Tudi za mentorje je obisk 

Slovenije odlična priložnost za poglabljanje in osvežitev jezika. Pozitivno je, da se Mladinska 
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poletna šola in prireditev Dobrodošli doma časovno uskladita. Posledično v Slovenijo pride več 

staršev in sorodnikov otrok, ki so udeleženi na poletni šoli.  

Na Mladinski poletni šoli se srečajo mladostniki, ki imajo slovenske korenine, vendar živijo po 

celem svetu. Tekom šole so razporejeni v skupine po starosti, zato so med seboj pomešani in 

niso samo v krogu prijateljev iz iste države. Na koncu nastanejo nova prijateljstva, kar si lahko 

vsako leto preberemo v časopisu Poletnik. Po koncu Mladinske poletne šole slovenskega jezika 

voditelji in asistenti oblikujejo časopis, v katerem predstavijo skupine in poleg dodajo vsaj en 

prispevek vsakega udeleženca. Največkrat gre za predstavitve, opis izleta po Sloveniji, recepte, 

domišljijske zgodbe, pesmi, napišejo pismo svojim domačim in objavijo slike izdelkov, ki so 

jih izdelali v šoli. Poletnik nam na kratko predstavi pestro dogajanje in iz zapisov lahko 

preberemo, da se imajo udeleženci dobro (Poletnik, 2018). 

3.5. Dejavnosti Republike Slovenije in posameznikov 

Že leta 2011 je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu začel z organizacijo prireditve 

Dobrodošli doma. Dogodek je v prvi vrsti namenjen slovenskim rojakom, ki živijo po vsem 

svetu, v zamejstvu in povratnikom nazaj v Republiko Slovenijo. Dogodke že od leta 1953 

organizira Slovenska izseljenska matica. V začetku so prireditev poimenovali Izseljenski teden 

ali Izseljenski piknik, od leta 1989 pa je obveljalo ime Srečanje v moji deželi. Kmalu po 

osamosvojitvi je Izseljensko društvo Slovenija v svetu začelo z izvajanjem svoje prireditve pod 

imenom Tabor Slovencev po svetu. Rafaelova družba je ponudila še eno svojo možnost, in sicer 

Srečanje treh dežel na Svetih Višarjah. Četrta organizacija, Svetovni slovenski kongres, se je 

osredotočila na slovenske strokovnjake različnih branž z vsega sveta in organizirala konference 

(Dobrodošli doma 2019, 2019). 

Leto 2019 je prelomno, saj so vse nevladne organizacije, ki sodelujejo s Slovenci v zamejstvu 

in po svetu, združile moči in organizirale skupno prireditev pod nazivom Dobrodošli doma. 

Tako so Združenje Slovenska izseljenska matica, Svetovni slovenski kongres, Izseljensko 

društvo Slovenija v svetu in Rafaelova družba pripravile 5 dnevni program, kjer se med seboj 

prepletajo različne dejavnosti. Dogodek se je prvotno odvijal v Radovljici, vendar delček tudi 

drugje po Sloveniji, in vsebuje nastope slovenskih glasbenih in folklornih skupin, pevskih 

zborov z različnih koncev sveta, razstave, srečanja mladih raziskovalcev, predstavitev 

nagrajenih del, nogometne tekme. Prireditev financira Urad Vlade Republike Slovenije za 

Slovence v zamejstvu in po svetu ter gostujoča občina. Častni pokrovitelj je predsednik 

Republike Slovenije (Dobrodošli doma 2019, 2019). 
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Prireditev je namenjena srečanju izseljencev, zdomcev, zamejcev in povratnikov, ki so se po 

letih življenja v tujini vrnili nazaj domov. Organizatorji so veseli obiska domačinov in ljudi, ki 

jih zanima ta tematika. Izseljenci podelijo svoje zgodbe in komentirajo, kako oni gledajo na 

Slovenijo kot svojo domovino. Predvsem so čustveni tisti, ki pripadajo prvi generaciji in so 

nekaj let preživeli v Sloveniji. Namen prireditve je tudi predstaviti delovanje različnih skupnosti 

po svetu in zamejstvu.  

Prireditev ni edina dejavnost, ki se organizira in pripravi za izseljence. Posamezniki so aktivni 

tudi na vzgojno-izobraževalnem področju, da se slovenski jezik ohranja in se nekateri osnovni 

elementi slovenske kulture prenesejo na mlajše generacije. Tako so nekaj let nazaj nastali 

učbeniki Čas za slovenščino 1 in 2, organizirajo se seminarji in izobraževanja za učitelje v 

slovenskih šolah v tujini, pripravljajo interaktiven material in pripomočke, organizirajo tečaj 

slovenščine za odrasle, sofinancirajo izdajanje časopisov in revij izseljenskih društev, 

organizirajo Mladinsko poletno šolo in še veliko bi lahko naštevali. Veliko informacij je 

dostopnih na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu in na Inštitutu za slovensko 

izseljenstvo in migracije. 

Približevanje tematike izseljenstva v vzgojno-izobraževalnem sistemu se počasi razvija in med 

posamezniki lahko omenimo Mojco Ilc Klun, ki je pripravila in predstavila zelo dober primer, 

kako pristopiti k tematiki slovenskega izseljenstva. Avtorica je mnenja, da je potrebno tematiki 

slovenskega izseljenstva nameniti posebno mesto v vzgojno-izobraževalnem sistemu in v 

pomoč učiteljem predlagala sledeč primer. Najprej so zbrali 56 doživetih življenjskih zgodb 

pripadnikov slovenske diaspore iz ZDA, Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Učitelj izbere 

eno in jo skupaj z učenci prebere v razredu. Učenci tako ob branju resnične življenjske zgodbe 

na nevsiljiv način spoznajo življenje v novi domovini. Razumevanje in vrednotenje je večje, 

saj je zapisano v prvi osebi ednine in zapis ima večjo pripovedno moč. Bralec dobi občutek, da 

pripovedovalec svojo zgodbo pripoveduje njemu in zaradi strukture učeči nima občutka, da se 

ob branju uči učno vsebino. Po branju učitelj vodi pogovor z učenci in avtorica predlaga 

naslednja področja (Ilc Klun, 2017):  

1. Razlogi izseljevanja.  

V pripravljenih zgodbah velikokrat ni naveden točen razlog izselitve ali priselitve in je 

prepuščeno bralčevi interpretaciji. Največkrat je izpostavljeno obdobje in iz tega lahko 

predvidimo razloge za izselitev.  

 



63 
 

2. Verižne migracije. 

Verižne migracije so vezane na družinske migracije in potekajo tako, da se sprva v neko državo 

preselita en ali dva družinska člana in za njima se tja preselijo še ostali. 

3. Migracijska dokumentacija. 

Za legalno migracijo mora posameznik imeti urejeno dokumentacijo, ki mu dovoljuje, da se 

naseli v določeni državi. Skoraj vsaka država ima svoj postopek in to danes lahko že skoraj v 

celoti uredimo preko spleta. Nekatere države imajo vizum, garancijsko pismo … 

4. Migracijske poti. 

Migranti morajo svojo pot skrbno načrtovati. Potrebno je jasno začrtati pot iz izhodišča do 

destinacije, saj tako novi oblastniki vedo, kje se bomo gibali do izbrane nastanitve ter od kod 

smo prišli.  

5. Proces integracije. 

Začetki so težki in to je izkusila večina izseljencev. Če se osredotočimo na izseljence v ZDA in 

Kanado do druge svetovne vojne, bomo videli, da so bili v začetku nekvalificirana delovna sila 

brez znanja angleščine. Ob pridobitvi ustrezne izobrazbe, izkušenj in angleškega jezika so 

slovenski priseljenci karierno napredovali. S trdim delom in pridnostjo so se vključili v okolje 

in njihovo življenje je postalo boljše, hkrati so se že privadili na novo domovino. 

6. Proces formalnega vključevanja v novo socialno okolje. 

Ključni element vključevanja v novo socialno okolje je znanje jezika okolja priselitve in 

vključevanje v družbeno strukturo novega okolja. To je tudi prvi korak pri pridobivanju novega 

pravnega statusa, državljanstva, kjer je potrebno vsaj osnovno znanje jezika okolja. 

7. Pomen etničnih skupnosti v novem socialnem okolju. 

Etnične skupnosti imajo v novem socialnem okolju zelo močno vlogo. Poskrbijo, da je novim 

priseljencem mnogo lažje kot prvim. V okviru teh skupnosti se novi priseljenci v novem okolju 

počutijo bolj varne in posamezniki, ki so se preselili pred njimi, jim pomagajo in svetujejo. 

Obenem pa te skupnosti skrbijo za ohranjanje kulturnih posebnosti. Tako priseljenci z aktivnim 

vključevanjem v etnična društva ohranjajo stik s svojim etničnim okoljem in skrbijo za 

ohranjanje kulture.  
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8. Poudarjanje etnične identitete med priseljenci. 

Izseljenci ne glede na aktiven proces vključevanja v novo socialno okolje in njihovo 

zadovoljstvo nad njim še vedno poudarjajo svoje izvorno etnično okolje z izpostavljanjem 

etnične identitete le-tega. Velikokrat slovensko identiteto poudarijo tudi izseljenci druge, tretje, 

četrte generacije in ne samo pripadniki prve.  

9. Posledice zamiranja migracijskega toka. 

Migracijsko ciljne destinacije so se v zgodovini spreminjale. Tokovi so različni in niso več 

točno določeni, ker se posameznik odloča samostojno. V današnjem svetu ljudje večinoma 

odhajajo zaradi boljše priložnosti in tipični množični migracijski tokovi izginjajo. Pripadniki 

prve generacije se zmanjšujejo in naraščajo naslednje generacije, ki si za bivanje lahko izberejo 

novo destinacijo, državo (Ilc Klun,2017).  

Ob zgodbi in s pomočjo učiteljevih spodbud učenci spoznavajo pretekle globalne in slovenske 

migracijske procese, jih vrednotijo, povezujejo in navezujejo na današnje trende. Z avtorico se 

strinjamo, da je primerna obravnava omenjenih vsebin pomembna in prispeva k celovitemu 

pogledu na sodobne in pretekle migracijske procese, k spoštovanju različnosti posameznih 

migracijskih skupin in k poznavanju ter razumevanju slovenske diaspore. Migracije so sodoben 

družbeni pojav, ki vpliva na vse sfere družbe in države, zato bi morala ta vsebina postati ena 

izmed obveznih učnih vsebin sodobnega izobraževanja mladih. Res je, da se pojavi vprašanje, 

s pomočjo katerih učnih poudarkov in učnih metod naj učitelj predstavi tematiko in zgoraj 

opisan primer je le eden izmed možnosti. Ta koncept izhaja iz osebnih zgodb in delo učitelja 

je, da jih poveže s koncepti, pojmi in procesi, ki se povezujejo z migracijami (Ilc Klun, 2017). 

 

IV. ZAKLJUČEK  
 

Glavni cilj našega magistrskega dela je bil raziskati slovensko diasporo na ozemlju Toronta, 

predvsem slovensko šolo in njen način delovanja ter prispevka k ohranjanju slovenskega jezika, 

tradicije, narodnostne identitete. Do uresničitve cilja smo prišli z obiskom mesta Toronto in 

opravljenimi intervjuji. S pomočjo njihovih odgovorov in informacij smo dobili vpogled v 

situacijo in dejansko stanje. 

Še pred samim obiskom in interpretacijo odgovorov smo raziskali zapisana dejstva o začetkih 

izseljevanja v Kanado in na splošno, kako je potekalo izseljevanje iz našega etničnega ozemlja. 
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Selitve z našega ozemlja smo analizirali skozi tri emigracijske tokove, kjer smo opisali glavno 

dogajanje in najštevilčnejše migracijske tokove, ki so se dogajali v tistem obdobju. Nato smo 

se osredotočili na samo izseljevanje v Kanado. Začeli smo s prvimi izseljenci, ki so delovali na 

območju Kanade in se tudi tu osredotočili na dva časovno ločena obdobja. Predstavljeno 

literaturo smo popestrili z izseki iz takrat izhajajočih časopisnih virov, kjer so bila objavljena 

različna pisma in zapisi, ki so prihajali iz Kanade nazaj v domovino. S tem smo uspešno 

uresničili cilj o raziskavi dostopnih virov o izseljencih, katere smo zaobjeli v prej opisanem 

obsegu, saj je dostopnih podatkov kar nekaj in bi teoretičen del postal preobširen. Tako smo se 

osredotočili na prelomne dogodke, ki so v izseljevanju povzročili vidne posledice in je sledilo 

kratko zamrtje migracij ali še množičnejše migracije.  

Na kratko smo predstavili prve organizacije, ki so služile medsebojni pomoči in druženju prvih 

slovenskih izseljencev. Veliko lažje je bilo, ko so ljudje na tujem ozemlju srečali domačo 

besedo in so si med seboj podelili stiske ter tudi pozitivne izkušnje. Te organizacije so začetek 

gradnje slovenske skupnosti, ki se je skozi zgodovino nadaljevala do te stopnje, kot je prisotno 

danes, ko se ljudje srečujejo ob nedeljskih mašah, plesih, pevskih in plesnih vajah, ob različnih 

prireditvah, v letoviščih in še veliko bi lahko naštevali. Težave prvih priseljencev so bile velike, 

če primerjamo z današnjimi kanadskimi migranti, saj je na spletu dostopnih veliko informacij, 

ogromno zapisov ljudi, ki že bivajo v Kanadi, in letalske karte so cenovno dostopne. Že 

stanovanje in službo si lahko uredimo kar preko spleta in ne tako kot so v preteklosti, ko so 

prišli v pristanišče in niso vedeli kako naprej. Težave jim je predstavljal še tuj jezik, angleščina. 

O začetkih slovenske skupnosti v Kanadi smo se pogovarjali s stanovalci Doma Lipa. Vsa tri 

pričevanja lahko povežemo z literaturo, saj so sogovornice navedle zelo podobne informacije, 

kot smo jih pridobili iz literature. Vsaka izmed njih ima svojo zgodbo, ki se začne s politično 

migracijo od doma in nato težko prilagajanje v novi domovini. Začetki so bili težki in po svojih 

močeh so pomagale pri ustanavljanju in ustvarjanju slovenske skupnosti. Ponosne so na 

prehojeno pot in kljub vsemu imajo na prvotni dom lepe spomine. 

Spoznali smo, da je slovenska diaspora na ozemlju mesta Toronto živa in deluje skozi vsa leta 

z večjimi in manjšimi vzponi ter padci. Od ravnateljice smo izvedeli, da slovenska šola deluje 

neprekinjeno že vrsto let in se uspešno spopadejo z vsako težavo, ki jim pride naproti. Veseli 

so, da še vedno obstajajo ljudje slovenskih korenin, ki so pripravljeni poučevati in vsako 

sobotno dopoldne žrtvovati v dober namen za ohranjanje slovenskega jezika, tradicije, 

identitete. Kot pozitivno ocenjujejo povezavo s Slovenijo in organizacijami, ki se ukvarjajo z 

izseljenci. V veliko pomoč so jim pri pripravi gradiva, organiziranju izleta in Mladinske poletne 
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šole, izobraževanju učiteljev in nenazadnje pri finančni pomoči. Vse to pa še vedno ne reši 

njihovih problemov, ki se v zadnjem času pojavljajo pri vpisovanju otrok in rednem 

obiskovanju pouka. Omeniti je potrebno, da gre pri večini učencev že za 3. ali 4. generacijo 

izseljencev in do Slovenije čutijo zelo majhno navezanost. Zato jim je obisk slovenske šole 

velikokrat v breme in se raje odločijo za treniranje katerega izmer športov, ki je popularen v 

Kanadi. Seveda pa vsi učenci niso taki. Še vedno so med njimi mnogi, ki jim slovenski jezik 

veliko pomeni, saj so lahko sodobni priseljenci ali so v družinskem krogu še vedno močno 

navezani na izvorno domovino. Slovenska šola v Torontu se tako srečuje z mnogimi izzivi, ki 

jih uspešno rešujejo in z lahkoto lahko trdimo, da svoje delo in poslanstvo opravljajo zelo dobro. 

Normalno je, da se opazi vdor asimilacije, vendar je ta zaenkrat še v takem stanju, da šola še 

vedno uspešno opravlja svoje temeljne zahteve. Zanimivo bo opazovati stanje čez nekaj let, 

predvsem uporabo slovenskega jezika, ker za slovensko skupnost za enkrat ni nobene skrbi, da 

bi ugasnila, kar pa težko trdimo za jezik. 

Z obiskom slovenske šole in opravljenimi intervjuji smo uresničili drugi cilj magistrskega dela, 

saj smo pridobili vse potrebne informacije, da smo lahko analizirali njihov prvotni namen. Tako 

lahko zaključimo, da slovenska šola še vedno skrbi za ohranjanje slovenskega jezika, četudi se 

velikokrat iz učilnic sliši angleški jezik. Cilj je dosežen, če so učenci na koncu šolanja zmožni 

vsaj delnega tekočega govora in pisanja v slovenščini, kar je za enkrat uspelo še vsem. Poleg 

ohranjanja slovenskega jezika ima šola velik vpliv na ohranjanje slovenske tradicije in običajev, 

ki so v veliki meri povezani s katoliško vero, katere del je slovenska šola. Pri pouku se poskusijo 

izogibati zgolj frontalnem pouku in želijo v potek vključiti čim več učencev. Tako uporabljajo 

različne oblike in metode dela ter sodoben material, za katerega izvedo na izobraževanju ali ga 

učitelj pripravi sam. Glede na to, da do kreditne stopnje učitelji ne potrebujejo pedagoške 

izobrazbe, je prav, da so uvedli obvezno izobraževanje za vse učitelje. Učitelji in ravnateljica 

so dodali, da jih veseli sodelovanje s Slovenijo, da še vedno opazijo njihov trud in zavzetost, 

da bi se slovenska beseda in zavest širila naprej ter ne bi zamrla.  

Kot eno izmed večjih sodelovanj s Slovenijo štejejo obisk Mladinske poletne šole vsaki dve 

leti. Ugotovili smo, da se Mladinska poletna šola dogaja v Ljubljani in traja 14 dni. V teh 

štirinajstih dneh imajo v dopoldanskem času pouk in različne delavnice, popoldnevi in večeri 

so namenjeni izletom po Ljubljani, Sloveniji ali organizirajo športne, kulturne, ustvarjalne 

dogodke. Poletne šole se udeležijo slovenski izseljenci iz celega sveta, kar vidijo kot dobro 

povezavo med različnimi slovenskimi šolami in izmenjavo dobrih praks. Učenci iz Toronta 
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svoje bivanje v Sloveniji podaljšajo še za en teden, ko imajo čas samo za različne izlete in še 

bolj podrobno spoznavanje celotne Slovenije. 

Materina beseda in Čas za slovenščino sta dva temeljna učbeniška kompleta, ki jih oziroma so 

jih uporabljali pri poučevanju. Za cilj smo si zastavili, da oba na kratko predstavimo in ugotovili 

smo, da je šola še vedno bolj naklonjena Materini besedi, ker zahteva manjšo stopnjo znanja 

slovenščine, ima tesno povezavo s katoliško vero, učitelji imajo že pripravljen material in 

predstavlja manjši strošek za nakup. Hkrati se zavedajo, da so spremembe potrebne in veselo 

pozdravljajo, da so v uporabo sprejeli nov učbeniški komplet, ki od vseh zahteva boljšo pripravo 

na pouk, bolj kakovosten potek poučevanja, višjo raven slovenščine in taksonomsko urejene 

naloge iz leta v leto. Ker v kompletu Čas za slovenščino ni verskih tematik, jih dodajo sami in 

s tem zapolnijo njihovo dolgoletno povezavo. Učenci se pri pouku trudijo govoriti slovensko, 

čeprav jih velikokrat premami angleščina. Odgovore v delovne zvezke prav tako zapisujejo v 

slovenskem jeziku kot veleva navodilo, le sem in tja je prisoten kakšen angleški zapis ali 

posamezna beseda. 

Izseljevanje iz slovenskega prostora je bilo in je še vedno prisotno. Njegov obseg je velik in po 

našem mnenju bi ga bilo potrebno umestiti v vzgojno-izobraževalni sistem v večjem in bolj 

usmerjenem obsegu. Učencem bi tako omogočili vpogled v pretekle in sodobne migracijske 

procese. Učitelji bi lahko imeli na razpolago več primerov, kako tematiko približati učencem, 

da ne bo nastalo zgolj suhoparno navajanje definicij. V ta namen smo predstavili en primer 

dejavnosti, s katero na zanimiv način pripravimo uro in smiselno zaokrožimo vse zastavljene 

cilje, ki naj bi jih učenci osvojili. 

Slovenska skupnost na ozemlju Toronta je močna in živa. Trudijo se, da ohranjajo kar največ 

običajev in se med seboj družijo ter povezujejo. Čeprav velikokrat slovensko besedo zamenja 

angleščina, to ne pomeni, da so kakorkoli manj povezani ali navezani na Slovenijo. Slovenska 

šola še vedno predstavlja skoraj edini vir učenja slovenščine, saj se v le malo katerem domu 

med seboj še vedno pogovarjajo izključno slovensko. 
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