
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo RS 

 
 
PRIPRAVLJA:  

Pouk hrvaškega jezika in kulture! 
 
 
Pouk hrvaškega jezika in kulture je namenjen otrokom hrvaških državljanov kateri začasno ali 
stalno prebivajo v tujini, ter otrokom v tujini katerim je hrvaški jezik, maternji jezik. Krožek 
je tudi namenjen otrokom, ki niso hrvaški državljani vendar so nekoč prebivali na področju 
Hrvaške, namenjen je tudi slovenskim otrokom, ki bi želeli spoznati hrvaški jezik in hrvaško 
kulturo in imajo potrebno predznanje jezika. 
 
Krožek ne obsega samo hrvaškega jezika in književnosti temveč tudi hrvaško zgodovino, 
zemljepis, kulturne posebnosti, vsakdanje teme iz življenja ljudi na Hrvaškem in Hrvatov v 
tujini. 
 
Pouk hrvaškega jezika in kulture je organiziran v dvajsetih državah širom sveta od Argentine, 
Avstrije, Belgije, Črne Gore, Čilea, Italije, Irske, Luksemburga, Makedonije, Nizozemske, 
Nemčije, Romunije, Rusije, Slovaške, Srbije, Švice, Velike Britanije, Australije in Združenih 
Držav Amerike,... Od sedaj pa tudi v Sloveniji! 
 
Pouk je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo Republike Hrvaške, ki pošilja 
profesorja iz Hrvaške in je za vse brezplačen. Odvijal se bo enkrat tedensko po dve šolski uri 
v popoldanskih urah. Med mnogimi zanimivostmi in raznimi oblikami pouka so v šolskem 
letu predvidena tudi gostovanja znanih hrvaških pisateljev ali ljudi iz javnega in kulturnega 
življenja. 
V sodelovanju s  šolami in hrvaškimi društvi v Sloveniji bomo aktivno sodelovali pri raznih 
kulturnih in športnih dogajanjih v okolici in širše ( razna dogajanja, ki povezujejo tudi mlade 
iz Hrvaške in drugih držav, kjer prebiva hrvaška manjšina). 
Na koncu šolskega leta bomo poskusili organizirati izlet in ogled nekaterih znamenitosti 
Hrvaške, ki  smo jih predhodno spoznali pri naših skupnih urah. 
 
Na koncu učenci dobivajo potrdilo (šolsko knjižico), da so obiskovali pouk hrvaškega jezika 
in kulture, kar jim lahko pomaga v primeru, da se odločijo za študij ali življenje na Hrvaškem! 
 
 
Pouk bo na OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9.maja, Bežigrad, Ljubljana, najverjetneje ob torkih 
popoldan. 
 
  
Lep pozdrav, 
 
Teodor Vočanec 
Učitelj hrvaškega jezika in kulture   
GSM:  +386 (0)31 752 740 
Mail: teodorvocanec@yahoo.co.uk 


