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1. Uvodna izhodišča 

Slovensko-hrvaška meja v preteklosti ni delovala razdruževalno. Ljudje so prehajali mejo zaradi 
različnih razlogov od zaposlovanja, študija do združevanja družin (Josipovič & Škiljan 2014: 30–31). 
V posameznih lokalnih okoljih so se že na začetku 20. stoletja prebivalci, ki so želeli ohranjati 
slovensko izročilo, jezik in kulturo, organizirali v različna društva (Josipovič & Škiljan 2014: 31–32, 
Riman & Riman 2008). Samoorganizacija slovenske manjšine na Hrvaškem se je še posebej 
intenzivirala po letu 1991.1 Z razpadom skupne države Jugoslavije in nastankom dveh držav, so 
Slovenci na Hrvaškem dobili uradni status narodne manjšine v hrvaški državi. V novih družbeno-
političnih okoliščinah se zdi – tako menita Josipovič & Škiljan (2014: 38), da mladi, rojeni po 
osamosvojitvi obeh držav, »državno mejo prepoznavajo kot etnično mejo, pri čemer so zanje 
razlike neprehodne«. Poleg tega obstoječi meddržavni spori oz. nerešena politična vprašanja 
vplivajo na počutje slovenske manjšine na Hrvaškem.    

Številni razlogi (družbeni, politični, ekonomski, itd.) vplivajo na to, da se število prebivalcev na 
Hrvaškem, ki se ob popisih opredeljuje za slovensko narodnost zmanjšuje iz popisa v popis.2 V 
Varaždinski županiji, ki je imela po popisnih podatkih iz leta 2001 184.769 prebivalcev, naj bi živelo 
562 Slovencev, kar je predstavljalo 0,3 % prebivalcev županije. Večina prebivalcev Varaždinske 
županije, ki so se ob popisu opredelili kot Slovenci, se je rodila v Sloveniji (83 %), le manjši del se je 
rodil na Hrvaškem (15 %). Od Slovencev, ki so se v Varaždinsko županijo priselili, se jih je kar 83 % 
priselilo zaradi združitve z družino (Stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama – 
popis, 2001).  

 

 
1 V preteklosti so se Slovenci zbirali in se družili brez formalnih društvenih povezav v Opatiji, Pulju, Dubrovniku in 
Varaždinu, Čakovcu, itd. Čeprav je v vseh omenjenih mestih občasno prihajalo do pobud po društvenem 
samopovezovanju, je bila ta težnja uresničena le v Dubrovniku (Kržišnik-Bukić, 2003: 121).   
2 Na Hrvaškem se je ob popisu leta 1953 za slovensko narodnost opredelilo 43.010 prebivalcev; leta 1991 se je za 
Slovence opredelilo 22.376 prebivalcev, leta 2001 le še 13.173 in ob popisu leta 2011 se je za Slovence opredelilo le še 
10.517 (0,25 %) prebivalcev; 9.220 prebivalcev (0,22 %) pa je navedlo, da je njihov materni jezik slovenščina 
(Stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama, popis 2011, Državni zavod za statistiku).  
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Deset let pozneje, ob popisu prebivalstva leta 2011, se je v Varaždinski županiji, ki je imela 175.951 
prebivalcev, za slovensko narodnost opredelilo 496 prebivalcev (0,28 %), medtem ko je 
slovenščino kot materni jezik navedlo 505 prebivalcev (Stanovništvo prema narodnosti po 
gradovima/općinama, popis 2011, Državni zavod za statistiku).  

Za vsako manjšinsko skupnost predstavlja ohranjanje jezika in kulture velik izziv. Upadanje števila 
pripadnikov slovenske skupnosti, ki se kaže v popisnih podatkih je spodbudil slovensko skupnost k 
iskanju vzvodov, s pomočjo katerih bi ta trend zaustavili. Eden izmed pomembnih vzvodov je 
zagotovo izvajanje aktivnosti za ohranjanje slovenskega jezika med pripadniki slovenske skupnosti. 
V tem pogledu se je slovenska skupnost v Varaždinski županiji v zadnjih letih učinkovito 
organizirala. Uspelo ji je uresničiti pobudo za učenje slovenščine v javnih šolah.3  

Na predlog Sveta slovenske nacionalne manjšine Varaždinske županije in v sodelovanju z 
Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške, Zvezo slovenskih kulturnih 
društev in Upravnim oddelkom za šolstvo Varaždinske županije, se je v šolskem letu 2011/12 na 
Drugi gimnaziji Varaždin začel pouk slovenskega jezika in kulture (kot izbirnega predmeta) v sklopu 
rednega pouka.4 Druga gimnazija Varaždin je tako prva gimnazija na Hrvaškem, kjer se dijaki vseh 
letnikov učijo v rednem pouku slovenski jezik in kulturo po modelu C – kar pomeni, da se slovenski 
jezik poučuje kot predmet (2 do 5 ur na teden). Predmet slovenski jezik in kultura vključuje tudi 
spoznavanje slovenske književnosti, geografije, zgodovine, glasbe in likovne umetnosti. V šolskem 
letu 2014/15 obiskuje pouk slovenščine 45 dijakov. 
 

Tabela 1: Število dijakov Druge gimnazije Varaždin, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika 

2011/2012* 2012/2013* 2013/2014** 2014/2015** 

Število dijakov 
m/ž 

Število dijakov 
m/ž 

Število dijakov 
m/ž 

Število dijakov 
m/ž 

64 
11/53 

46 
9/37 

51 
13/38 

45 
12/33 

*Vir: Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 
2011.–2013. godine, za 2012. Godinu (2013). Vlada Republike Hrvatske, Zagreb. 
**Vir: Druga gimnazija Varaždin, 2014.  

 

Že v prvem letu izvajanja učenja slovenskega jezika je Inštitut za narodnostna vprašanja (INV), na 
12 osnovnih šolah, kjer se je 239 osnovnošolcev učilo slovenski jezik, izvedel anketo med starši in 
učenci, ki so se prijavili k pouku slovenščine. V anketi smo jih povprašali o stališčih do učenja, do 

 
3 V šolskem letu 2011/12 so začeli s poukom slovenskega jezika na Drugi gimnaziji Varaždin, v šolskem letu 2012/13 pa 
se je začelo učenje slovenščine tudi na ravni osnovne šole.  
4 Projekt učenja slovenskega jezika in kulture financirata Uprava za nacionalne manjšine na Ministrstvu za znanost, 
izobraževanje in šport Republike Hrvaške (delo učitelja) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije (učbeniki). Učenje slovenskega jezika poteka po slovenskem učnem načrtu, ki ga je potrdilo Ministrstvu za 
znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške.  
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znanja in do rabe slovenskega jezika.5 Rezultati ankete so pokazali, da je večini staršev in otrok prvi 

jezik hrvaščina in ne slovenščina, za učenje slovenščine pa so motivirani zaradi različnih razlogov – 
od sorodstvenih povezav in prijateljev v Sloveniji, življenje na obmejnem območju, nadaljevanje 
šolanja v Sloveniji in s tem tudi večjih možnosti za zaposlitev v Sloveniji. V skladu z odgovori staršev 
in učencev v že omenjeni raziskavi, ko smo jih povprašali ali nameravajo tudi prihodnje leto 
nadaljevati z učenjem slovenščine, se je v naslednjem šolskem letu 2013/14 k pouku slovenščine v 
Varaždinskih osnovnih šolah vpisalo manj učencev. Nihanje števila otrok, ki se učijo slovenščino pa 
je zaznati tudi v gimnaziji.  

Nihanje ali kar osip števila prijav k pouku slovenskega jezika je zagotovo pokazatelj, da je treba 
izpeljati določene ukrepe v smislu promocije učenja slovenskega jezika, saj se bo v nasprotnem 
primeru upadanje zanimanja med učenci in starši nadaljevalo. Opravljena anketa je tudi pokazala, 
da so se učenja slovenskega jezika udeležili predvsem učenci, ki niso »slovenskega porekla«, kar je 
seveda tudi treba spodbujati, pa vendarle je pouk slovenskega jezika v prvi vrsti namenjen zlasti 
revitalizaciji slovenske manjšine. Za pripravo učinkovitih ukrepov bi veljalo kontinuirano spremljati 
jezikovno situacijo ter potrebe oz. interese prebivalcev Varaždinske županije. Zlasti pa je treba 
ukrepe za promocijo učenja slovenskega (manjšinskega) jezika usmeriti v družino oz. starše. V 
etničnih skupnostih je vertikalen (medgeneracijski) prenos etničnih elementov zelo pomemben. V 
njem igrajo osrednjo vlogo družina oz. starši – ti so prvi, ki posredujejo otrokom specifične etnične 
elemente, vrednote in tradicije in s tem omogočajo ohranjanje kulturne dediščine v novi 
generaciji. Na ohranjanje etničnosti pa ne vpliva samo vertikalni prenos med generacijami v družini 
ali skupnosti, ampak tudi horizontalni prenos, ki se nanaša na vplive vrstnikov, vzgojno-
izobraževalnega sistema, množičnih medijev, itd. in ustreza procesu kulturnega učenja ter 
prilagajanja družbenemu okolju. V tem pogledu starševski modeli tekmujejo z družbenimi 
(okoljskimi) modeli, ki pa so pogosto obravnavani kot bolj privlačni ali prestižni v večinski družbi. 
Zato je umeščenost slovenskega jezika v šolski sistem še kako pomembna. Tako nadaljnje 
ohranjanje etničnih elementov ni odvisno samo od družine, temveč še od cele vrste dejavnikov, 
kot so demografska struktura skupnosti, ekonomski, kulturni, politični pogoji in okoliščine itd. 
(Medvešek 2003, Novak-Lukanovič 2011).  

Druga gimnazija Varaždin je postala prva srednja šola na Hrvaškem, v kateri je slovenščina v 
rednem učnem programu, kar je pomemben dosežek za slovensko skupnost. Med učenci, ki se na 
gimnaziji učijo slovenski jezik in njihovimi starši smo izvedli anketo, ki je primerljiva z že izvedeno 
anketo leta 2013 med osnovnošolci in njihovimi starši. S pomočjo ankete smo želeli poiskati 
odgovore na naslednja vprašanja:  

1. kdo so dijaki, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika (ali gre za pripadnike slovenske 
manjšine ali so se za učenje slovenskega jezika odločili tudi drugi), ali je slovenščina za te 
dijake prvi ali drug/tuj jezik;  

 
5 Projekt »Perspektive učenja slovenskega jezika v osnovnih šolah Varaždinske županije« je izvedel Inštitut za 
narodnostna vprašanja (nosilka raziskave: dr. Sonja Novak Lukanovič) s finančno podporo Urada vlade za Slovence v 
zamejstvu in svetu Republike Slovenije.  
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2. zakaj so se starši oz. dijaki odločili za učenje slovenskega jezika in  

3. kako so zadovoljni z učenjem slovenskega jezika. 

Pokazalo se je, da ima slovenščina za dijake in starše, ki so sodelovali v anketi različen pomen, 
različni pa so tudi njihovi motivi za obiskovanje pouka slovenskega jezika. Poleg anketne raziskave 
smo za začetno spodbudo in promocijo učenja slovenskega jezika v okviru projekta Promocija 
učenja slovenskega jezika v Varaždinski županiji vzpostavili Facebook stran Slovenščina mi je všeč 
in izdelali zloženko Zakaj je učenje slovenskega jezika koristno? 
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2. Projektne aktivnosti  

V sodobni, izjemno kompleksni družbeni stvarnosti zgolj ponujena možnost učenja slovenskega 
(manjšinskega) jezika ni dovolj. Treba je izvajati še druge podporne aktivnosti, ukrepe, če želimo, 
da se bodo mladi v čim večjem številu vključevali k pouku slovenskega jezika. Predvsem je 
potrebno informirati starše o koristnosti znanja slovenskega jezika, mladim pa ponuditi privlačne 
oblike učenja slovenščine.     
 
V projektu »Promocija učenja slovenskega jezika v Varaždinski županiji« smo za namen 
spodbujanja učenja slovenskega jezika v Varaždinski županiji izvedli naslednje  aktivnosti: 

1. Raziskava o stališčih do učenja, znanja in rabe slovenskega jezika med dijaki, ki se v 
Varaždinski gimnaziji učijo slovenski jezik in njihovimi starši. Rezultati raziskave so 
primerljivi z rezultati, ki smo jih pridobili v raziskavi izvedeni med starši in učenci na ravni 
osnovne šole. Metoda: kvantitativna raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika.  

2. Izdelava promocijsko-informativnega gradiva (zloženka in priprava materiala za brošuro) o 
pomenu ohranjanja in razvoja slovenskega jezika za slovensko skupnost ter o pomenu 
učenja slovenskega jezika – kot jezika sosednje države, tudi za druge. S pomočjo tega 
materiala bodo lahko šole in učitelji predstavljali staršem prednosti večjezičnosti in pomen 
učenja slovenskega jezika.  

3. Izdelava mladim privlačne spletne strani/profila »o slovenskem jeziku za osnovnošolce in 
srednješolce« na družabnem omrežju Facebook (FB). Družabna omrežja omogočajo razvoj 
različnih skupin/skupnosti, od prijateljskih, poslovnih, stanovskih, etničnih do strokovnih, 
kar posledično oblikuje prepleten in kompleksen odnos med 'virtualnim' (on-line) ter 
'resničnim' (off-line) življenjem. Spletni profil na Facebooku lahko omogoča oblikovanje 
»virtualne skupnosti« zlasti mladih, ki se učijo slovenski jezik. Praktično vsakodnevno 
ažurirana stran ponuja različne vsebine in informacije o slovenskem jeziku in Sloveniji, 
dodatna učna gradiva, usmerja pa tudi na druge zanimive spletne strani povezane s 
slovenskim jezikom. FB stran predstavljala priložnost za mlade, da uporabljajo slovenski 
jezik, ponujena jim je  možnost interakcije. Pri kreiranju vsebin FB strani Slovenščina mi je 
všeč sta sodelovali učiteljica slovenskega jezika v osnovni šoli in mlajša članica SKD Nagelj. 
Učitelj slovenskega jezika na Drugi gimnaziji Varaždin pa je informiral in animiral dijake k 
rabi FB strani.  

4. Diseminacija rezultatov: Vzpostavljen profil/spletna stran na Facebook-u pa je sam po sebi 
24-urna promocija projekta in slovenskega jezika. Zloženko, ki smo jo pripravili pri projektu 
bomo razposlali na Drugo gimnazijo Varaždin ter na osnovne šole, kjer se učenci učijo 
slovenski jezik. V letu 2015 so predvidene javne predstavitve rezultatov.  
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2.1 Raziskava o stališčih 

 

2.1.1 Teoretičen okvir 

 

Etničnost opredeljujemo kot aspekt družbenega odnosa in ne kot lastnost, med posamezniki oz. 
skupnostmi, ki se obravnavajo kot kulturno distinktivne od posameznikov oz. skupnostmi, s 
katerimi imajo minimalno ali redno interakcijo (Eriksen 1993). Kulturne distinktivnosti (ali njene 
percepcije) med skupnostmi so utemeljene na različnih kazalnikih kot so jezik, religija, teritorij, 
običaji in navade, oblačila ipd. Vsaka etnična skupina je opredeljena s kombinacijo različnih 
etničnih kazalnikov in njihov pomen se pri posamezni etnični skupnosti razlikuje, lahko so bolj ali 
manj »vidni«, lahko so dejanski ali namišljeni, objektivni ali subjektivni itd. Njihova vloga ali pomen 
se lahko spremeni tudi v časovni razsežnosti. Določen kazalec lahko pridobi ali izgubi pomen ali pa 
celo izgine kot relevanten označevalec etnične skupnosti (prim. Južnič 1987).  

V sodobnejših etničnih študijah torej etnična identiteta ni več pojmovana kot nekaj prirojenega, 
zasebnega in fiksnega, temveč predvsem kot simbolni odraz družbenih procesov. Številnim 
razpravam in pristopom preučevanja etnične identitete je skupno predvsem to, da večinoma vsi 
priznavajo večdimenzionalnost in dinamičnost koncepta ter pomembnost vpliva družbenega 
konteksta, kot osrednjega dejavnika za razumevanje etnične identitete.  

Oblikovanje etnične identitete je razvojni proces, ki vključuje spremembe v identifikaciji, stališčih, 
vrednotah in vedenju posameznika v stiku z drugimi etničnimi skupnostmi. Etnična identiteta se 
lahko spremeni v življenju posameznika npr. zaradi sprememb v družbenem kontekstu, družinskih 
interakcijah, geografski lokaciji itd. (Yeh & Hwang 2000). Oblikovanje etnične identitete lahko 
obravnavamo na objektivni, subjektivni in situacijski ravni. Z vidika objektivne ravni je 
posameznikova etnična identiteta pripisana z rojstvom v skupino. Z rojstvom v etnično skupnost 
posameznik »podeduje« dediščino, s katero je opredeljen kot pripadnik te skupnosti. Posameznik 
je vrojen (postavljen) v mrežo obstoječih družbenih odnosov ali povezav, ki imajo izrazito 
emocionalno moč in za katere so pomembni naslednji elementi: družina, sosedstvo, skupen 
teritorij, religija, jezik, običaji in navade, zgodovinski spomin. Na njihovi podlagi posameznik 
pridobi občutek pripadnosti etnični skupnosti in v tem smislu je verodostojno govoriti o 
primordialni dimenziji etničnosti, pri kateri je pripisana etnična pripadnost pravzaprav neko 
izhodiščno, objektivno stanje.  

Kot nadgradnja objektivne je subjektivna raven, ki pomeni nadaljnji razvoj etnične identitete v 
procesu socializacije. S tega vidika je etnična identiteta tudi pridobljena, saj lahko posameznik 
podedovano etnično dediščino spreminja, kreira novo oz. njeni elementi postanejo stvar izbire. V 
tem smislu posameznik, kot pravi Knudsenova, ni samo »nosilec«, ampak tudi »kreator« 
identitete. Pri tem sta pomembni zavestna izbira in refleksija, ki ju ljudje izkazujejo glede svoje 
etničnosti in kulture (Knudsen 1996).  
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Posameznik ima mnogo različnih vlog ter identitet in običajno glede na situacijo, v kateri se nahaja, 
izpostavi to ali ono identiteto. V tem primeru govorimo o situacijski ravni oblikovanja identitete. 
Kdaj in kako postane etnična identiteta najpomembnejša? V katerih situacijah se zdi relevantno 
izkazovati etnično identiteto in v katerih ne? Na poudarjanje in izkazovanje etnične identitete zelo 
vpliva razmerje moči med skupnostmi v stiku. Tako na primer pripadnik nedominantne, 
stigmatizirane etnične skupnosti ob stiku s pripadnikom dominantne etnične skupnosti ne kaže 
elementov svoje etnične identitete ali se predstavlja kot nosilec večinske identitete. Posledično 
pomen etničnosti v različnih družbenih situacijah variira, predvsem pa je odvisen od tega, kakšen 
pomen ji pripisuje udeleženec sam (Eriksen 1993: 30–32). 

Kot smo že omenili, je formacijo in razvoj etnične identitete treba obravnavati predvsem v 
družbenem kontekstu. Spreminjanje posameznikovega statusa ali etnične identitete (ohranjanje, 
opuščanje, ponovno oživljanje posameznih elementov etnične identitete) je med drugim odvisno 
od narave odnosa med etničnimi skupnostmi v stiku in z družbenim statusom posamezne 
skupnosti. Etnične skupnosti so postale del neke družbe (države) zaradi zelo različnih razlogov 
(ekonomskih, političnih, vojaških itd.) in pod različnimi okoliščinami. Vsaka etnična skupnost je s 
seboj prinesla svoje vrednote, stališča in kulturno prakso in je soočena z različnimi stopnjami 
sprejemanja ali zavračanja večinske skupnosti (Phinney & Rotheram 1987).   

Podobno kot se etnična identiteta razlikuje med posameznimi etničnimi skupnostmi, se razlikuje 
tudi med posamezniki v skupnosti. To pomeni, da je etnična identiteta koncept, ki vključuje več 
različnih ravni etnične identifikacije: etnično zavedanje (posameznik pozna glavne značilnosti 
oziroma elemente, zgodovino, običaje itd. svoje etnične skupnosti ter glavne karakteristike po 
katerih se loči od drugih etničnih skupnosti6), etnična samoidentifikacija (posameznikovo 
konstantno označevanje samega sebe kot pripadnika etnične skupnosti in označevanje sebe z 
ustreznim imenom etnične skupnosti), etnična stališča (etnična stališča pogojujejo način kako se 
posameznik odzove na etničnost (svojo ali druge), in vključuje pozitivna ali negativna občutenja) in 
etnično delovanje, ki naj bi obsegalo vključevanje posameznika v dejavnosti skupnosti, znanje 
jezika itd. (prim. Phinney & Rotheram 1987, Uba 1994).7 

Iz povedanega sledi, da etnično skupnost težko opredelimo po nekih objektivnih kriterijih, ki naj bi 
veljali za vse njene pripadnike (Phinney 1996a, 1996b). Ravno zaradi tega se je pri preučevanju 
etničnih skupnosti treba usmeriti na ugotavljanje in analizo percepcij pripadnikov etnične 
skupnosti, na to, kako sami razumejo in percipirajo etničnost. Treba pa je upoštevati, da tudi 

 
6 Z etničnim zavedanjem se razvije posameznikova zmožnost, da se označi, opredeli kot pripadnik etnične skupnosti. 
Etnično zavedanje se spreminja z izkušnjami, izpostavljanjem novim informacijam in razvojem kognitivnih sposobnosti. 
Osnovno etnično zavedanje je utemeljeno na percepciji jezika, običajev (npr. prehranjevalne navade, prazniki), 
zunanjih telesnih značilnosti itd. Količina informacij o drugih etničnih skupnostih je odvisna od pogostosti stikov z 
njimi. V večetničnem okolju bo teh informacij seveda več v primerjavi z monoetničnem okoljem. Dodaten dejavnik je 
tudi status posameznika ali gre za pripadnika večine ali manjšine. Pripadniki manjšine se neizogibno zavedajo 
dominantne kulture, medtem ko pripadniki večine lahko ignorirajo manjšinsko kulturo, če niso z njo neposredno v 
stiku. Etnično zavedanje je obravnavano kot kognitivna komponenta etnične identitete in je povezana z afektivnim ali 
vrednotnim aspektom etnične identitete. 
7 Običajno se termin etnična identiteta uporablja v literaturi za opisovanje vseh štirih komponent, posamično 
komponento ali v kombinaciji. 
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subjektivna percepcija ni statična kategorija, ampak je refleksija percepcij drugega. Etnično 
identiteto lahko tudi opredelimo kot odgovor na dve vprašanji: kako opredeljujem samega sebe in 
kako me opredeljujejo drugi? In v tem smislu je identiteta koncept, ki povezuje notranji in zunanji 
svet. Tako lahko etnična identiteta vključuje občutke pripadnosti, skupnega izvora,8 podpore 
skupnosti in hkrati stereotipe drugih in je lahko ali vir ponosa ali nelagodja. 

V perspektivi postmodernosti je etnična identiteta stopila v ospredje vrednotenja in preučevanja, 
saj ni več razumljena kot nekaj vnaprej danega in samoumevnega, temveč je postala predmet 
izbire in kreacije. To pomeni, da sodoben človek dojema vse svoje družbene, kulturne in celo 
fizične atribute kot izbiro, ki jo lahko opravi po lastni presoji za doseganje načrtovanih statusnih 
ciljev (Nećak Lük 1996, Susič & Sedmak 1983). Večja razpršenost dejavnosti, pretok delovne sile, 
različne možnosti zadovoljevanja sekundarnih potreb in izbira komunikacij dajejo posamezniku več 
možnosti in tudi težo odločanja oz. izbire. Podoben subjektiven pristop do preučevanja etničnosti 
vključuje tudi konstruktivističen pristop, ki obravnava etničnost kot predmet pogajanj in 
konstruktov v vsakdanjem življenju, kot proces, ki se nenehno razvija in je predvsem odvisen od 
vsakodnevnega preživetja. Konstruira se pri hranjenju, oblačenju, izobraževanju, delu, 
komunikaciji itd. (Isajiw 1993/94). S tega vidika se morajo pripadniki manjšine, ki so na eni strani 
vključeni v celoto (nacijo), na drugi strani pa so člani etnične skupnosti, ki si mora prizadevati za 
svoj obstoj, vsakodnevno odločati o vrsti stvari, o katerih se pripadnikom večinske skupnosti ni 
treba. 

Medetnični odnosi se odvijajo v konkretnih družbenih okoljih in razmerah, zato je za razumevanje 
njihove narave in razvoja potrebna analiza družbenih okoliščin ekonomske, politične, socialne in 
zgodovinske narave. Pri tem moramo upoštevati, da so objektivni pogoji, ki opredeljujejo odnose 
med etničnimi skupinami, vedno povezani s subjektivnimi percepcijami, stereotipi, vrednostnimi 
sistemi ter delovanjem posameznikov.  

Pri ovrednotenju trendov medgeneracijske kontinuitete etničnih kazalnikov posamezne 
manjšinske skupnosti se lahko uporabi model strukturnih spremenljivk (povzet po Nelde, Strubell 
& Williams 1996, Williams 1987), ki je dejansko izpeljanka modela etnolingvistične vitalnosti9 (Giles 
1977). Teorija o etnolingvistični vitalnosti je oblikovana ob upoštevanju Gilesove teorije o 

 
8 Domneve o skupnem izvoru ali poreklu skupnosti so trdna vez tudi, če so mitološke (Južnič 1993: 155). 
9 Model etnolingvistične vitalnosti vključuje tri sklope strukturnih spremenljivk:  
1. Statusne spremenljivke, ki prikazujejo konfiguracijo prestižnih spremenljivk jezikovne skupine v medetničnih 
odnosih: višji status ima jezikovna skupina, večjo vitalnost ima kot etnična skupnost. Sem spadajo ekonomski status 
skupnosti, socialni status skupnosti, družbeno-zgodovinski status skupnosti in status jezika skupnosti. 
2. Demografske spremenljivke: število pripadnikov skupnosti in distribucija pripadnikov skupnosti na teritoriju; 
etnolingvistična skupina, katere demografski trendi so ugodni, ima večjo možnost vitalnosti kot skupina, katere 
demografski trendi so manj ugodni.  
3. Institucionalna podpora: te spremenljivke prikazujejo, do katere mere ima skupina formalno in neformalno 
zastopanost (podporo) v različnih institucijah naroda, regije ali skupnosti. Vitalnost lingvistične manjšine je povezana s 
stopnjo rabe jezika v raznovrstnih vladnih institucijah, cerkvi, gospodarstvu. 
Narejeno je bilo kar nekaj empiričnih raziskav, ki so potrdile uporabnost koncepta etnolingvistične vitalnosti kot 
raziskovalnega orodja (Bourhis & Sachdev 1984, Giles in drugi 1985, Pittam in drugi 1991) kljub nekaterim omejitvam 
kot so operacionalizacija teoretičnih konstruktov v vprašalniku. 
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jezikovnem prilagajanju10 in Tajfelove teorije o medskupinskih odnosih.11 Pri tem Giles, Bourhis in 
Taylor (1973) v okviru teorije o etnolingvistični vitalnosti opredeljujejo vitalnost etnične skupine 
kot tisti dejavnik, ki omogoča skupini, da se obnaša kot posebna in aktivna entiteta v medetničnih 
odnosih.  

Etnično skupnost in etnično identiteto posameznika konceptualiziramo kot večdimenzionalni in 
dinamični kategoriji, katerih spremenljiva narava je odvisna od medgeneracijske etnične 
kontinuitete in temelji na treh procesih: reprodukciji12, produkciji13 in transformaciji14 etničnih 
elementov prebivalstva lokalnih etnično raznolikih skupnosti. S konceptom, utemeljenim na 
procesih reprodukcije, produkcije in transformacije, se poskuša zajeti predvsem dinamično naravo 
etnične skupnosti v povezavi s splošnimi procesi družbene in kulturne reprodukcije (Williams 
1987).  

Na podlagi napisanega lahko oblikujemo model, ki  vključuje tri sklope strukturnih dejavnikov 
(družbenokulturni dejavniki, socioekonomski status ter institucionalna podpora), ki vplivajo na 
ohranjanje (produkcijo, reprodukcijo in transformacijo) etnične skupnosti. Poleg treh omenjenih 
sklopov strukturnih dejavnikov pa je potrebno upoštevati tudi zgodovinske vidike družbene 
realnosti. Poznavanje zgodovine (odnos med interpretacijo oz. percepcijami posameznika in 
skupnostjo ter »dejansko zgodovino« je nujno sporen) je pomembno v procesu prilagajanja 
etnične identitete. Lahko rečemo, da so etnične identitete, etnične skupine (verovanja v skupno 

 
10 Teorija o jezikovnem prilagajanju obravnava motivacijo in družbene posledice, ki podpirajo spremembe v 
posameznikovem govornem stilu. Sporočanje oziroma govor ni statični proces in ljudje spreminjajo stil govorjenja 
samodejno, odvisno od okoliščin, teme in sogovornika. Teorija jezikovnega prilagajanja predpostavlja, da posameznik v 
komunikaciji z drugim neprestano modificira svoje govorno sporočanje, tako da zmanjšuje ali poudarja jezikovne (in s 
tem družbene) razlike, odvisno od njegove percepcije situacije (Giles 1977). 
11 Socialno psihološka teorija družbene (etnične) identitete, ki jo je razvil Henri Tajfel (1974), obravnava kot cilj 
družbene kategorizacije (kategorizacija je eno izmed kognitivnih orodij za opredeljevanje samega sebe in sveta. 
Razvrščanje ljudi v skupine omogoča izpeljevanje pravilnih ali nepravilnih zaključkov, čeprav o njih, razen članstva 
oziroma pripadanja k neki skupini, vemo zelo malo. Takoj ko nekoga uvrstimo v določeno kategorijo, to pomeni, da 
lahko (ali mislimo, da lahko) o njem izoblikujemo podobo na podlagi tistega, kar vemo (ali mislimo, da vemo) o 
splošnih značilnostih kategorije, h kateri pripada (Tajfel 1978: 5). Na podlagi kategorizacije se oblikujejo predpostavke, 
da imajo člani neke (etnične) skupine podobna prepričanja in obnašanje.) in skupinske identifikacije doseganje 
pozitivnega razlikovanja v odnosu do drugih. Pozitivno psihološko razlikovanje je potrjeno s favorizacijo lastne 
(etnične) skupine in diskriminacijo drugih. Pridobitev in ohranjanje pozitivnega samopojmovanja (»self-concept«) 
deluje kot motivacijska sila razvoja družbene (etnične) identitete (Tajfel 1978). 
12 Ko govorimo o reprodukciji etničnih elementov govorimo o medgeneracijski kontinuiteti, torej o prenosu etničnih 
elementov med generacijami in s tem o ohranjanju etničnih elementov pri pripadnikih posamezne etnične skupnosti. 
13 S produkcijo etničnih elementov razumemo poznavanje ali privzemanje etničnih elementov neke skupnosti pri 
pripadnikih druge etnične skupnosti v stiku, npr. znanje manjšinskega jezika pri pripadnikih večine. 
14 Williams (1987) govori o nereprodukciji etnične skupnosti. Mogoče je bolje kot o nereprodukciji etnične skupnosti 
govoriti o transformaciji etnične skupnosti. Precej tvegana oziroma subjektivno osnovana je postavitev meje med 
»preživetjem« in »transformacijo« etnične skupnosti. Ker je dinamika posameznih elementov (kazalcev) etnične 
skupnosti različna, lahko v nekem trenutku legitimno govorimo o preživetju glede nekaterih elementov, medtem ko je 
glede drugih elementov (kazalcev) bolj primerno govoriti o transformaciji. To je konceptualna in metodološka težava, 
na katero je opozoril tudi Smith (1988). Transformacija se nanaša na proces, ko je zaznati opuščanje etničnih 
elementov pri pripadnikih etnične skupnosti. (npr. ko otroci ne govorijo več maternega jezika njihovih staršev, ampak 
samo jezik večinske skupnosti). 
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kulturo) ter odnosi med večino in manjšino na nekem ozemlju kreacije, ki so posledica 
zgodovinskih okoliščin, saj gre tu za zgodovinsko nalaganje vedenja o medetničnih odnosih na 
ravni posameznika oz. skupnosti (prim. Goldthorpe 2000). 

Etnične skupnosti, ki se bodo ohranile v prihodnosti, so tiste, ki so sposobne za reprodukcijo 
etničnih elementov in živijo v družbenih razmerah, v katerih je omogočena tudi produkcija etničnih 
elementov. Če se na primer omejimo na proučevanja jezika kot pogosto t.i. najučinkovitejšega 
etničnega elementa, so to tiste skupnosti, ki zagotavljajo kontinuiteto jezika pri pripadnikih 
manjšine in motivirajo učenje manjšinskega jezika tudi pri posameznikih, katerim manjšinski jezik 
ni materni jezik.  

V okviru projekta Promocija učenja slovenskega jezika v Varaždinski županiji seveda nismo 
preverjali etnolingvistične vitalnosti slovenske skupnosti v Varaždinski županiji, s tem poglavjem 
smo samo želeli opozoriti na kompleksnost preučevanja etnične vitalnosti manjšinskih skupnosti, 
na številne razloge, zakaj se število prebivalcev, ki se ob popisih opredeljuje kot Slovence 
zmanjšuje  in na pomen medgeneracijskega transfera etničnih kazalnikov, zlasti jezika .  

 

2.1.2 Metodologija raziskave 

 
Empirični del raziskave je vključeval anketiranje s strukturiranim vprašalnikom. Pripravili smo dva 
vprašalnika, enega za starše in enega za dijake. Anketa za starše je vsebovala 23 vprašanj odprtega 
in zaprtega tipa, anketa za dijake pa 26 vprašanj odprtega in zaprtega tipa.  

Vprašalnik je vseboval različne vsebinske sklope spremenljivk: 

1.  spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali demografsko strukturo populacije in 
spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali sociolingvističen status učencev (materinščina, 
sporazumevalne zmožnosti  – znanje in rabo posameznih jezikov), 
2. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali razloge za učenje slovenskega jezika, 
3. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali odnos in stališča do ponujene obšolske 
dejavnosti,   
4. spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali stališča o posameznih jezikih.  

 
Vprašalnik za starše je bil pripravljen v slovenskem in v hrvaškem jeziku. Delež vprašalnikov, 
izpolnjenih v posameznem jeziku je hkrati tudi pokazatelj znanja oziroma rabe posameznega 
jezika. Vprašalnike je izpolnilo in vrnilo 39 staršev – kar predstavlja 87 % realizacijo ankete. V 
primerjavi s straši osnovnošolcev, ki so vsi izpolnili vprašalnik samo v hrvaškem jeziku, so straši 
dijakov izpolnjevali vprašalnike tudi v slovenskem jeziku.   
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Tabela 2: Jezik vprašalnika, ki so ga izpolnili starši (N=39)  

 
 število % 

Izpolnjeni vprašalniki v hrvaškem jeziku 29 74,4 
Izpolnjen vprašalnik v hrvaškem in v slovenskem jeziku 4 10,3 
Izpolnjen vprašalnik v slovenskem jeziku 6 15,4 
Skupaj 39 100 

 
Med 45 dijaki, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika, je anketo izpolnilo kar 41 dijakov, kar 
predstavlja 91,1 % realizacijo ankete. Vsi dijaki so vsi izpolnjevali vprašalnike v slovenskem jeziku. 
Izpolnjevanje  vprašalnikov v slovenskem jeziku je za njih predstavljajo posebno obliko učne ure in 
na nek način tudi preverjanje njihovega razumevanja (znanja) slovenskega jezika. 

 

2.1.3 Kdo so dijaki, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika in kdo so njihovi 

starši? 

Zanimalo nas je, kdo so dijaki, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika – ali gre za pripadnike 
slovenske manjšine, ali je slovenščina za te dijake prvi ali drug/tuj jezik, itd. Zanimala pa nas je tudi 
demografska struktura staršev teh dijakov.  

 

Graf 2: Odgovori dijakov na vprašanje »Kateri razred 
gimnazije obiskuješ?« (N=41) 

Tabela 3: Odgovori dijakov na vprašanje »Kateri 
razred gimnazije obiskuješ?« (N=41) 

 

 Število % 

1. letnik 4 9,8 
2. letnik 18 43,9 
3. letnik 8 19,5 
4. letnik 11 26,8 
Skupaj 41 100,0 

 

 

 
Tabela 4: Koliko let se že učiš slovenski jezik? (N=41) 

 Število % 

Eno leto 18 43,9 
Dve leti 11 26,8 
Tri leta 6 14,6 
Štiri leta in več 6 14,6 
Skupaj 41 100,0 
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Največji delež dijakov se slovenščino uči eno leto (44 %), 27 % dijakov dve leti in le po 15 % dijakov 
se uči slovenščino tri oz. štiri leta. 

 
Graf 3: Spolna strukura dijakov, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika (N=41) 
 

 
 

Tako kot na ravni osnovne šole, tudi v gimnaziji pouk slovenskega jezika obiskujejo pretežno 
dekleta. V šolskem letu 2014/15 se je slovenščine učilo 33 deklet in 12 dečkov. V skladu s tem je 
tudi spolna struktura populacije, ki je izpolnila vprašalnik.  

 
Graf 4: Spolna struktura staršev  (N=39) 
 

 
 

 
Tudi med straši so anketo večinoma izpolnjevale ženske. 
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Tabela 5: Starostna struktura staršev (N=39) 
 

 število % 

Od 31 do 45 let 24 61,5 
Od 46 do 60 let 14 35,9 
Nad 61 let 1 2,6 
Skupaj 39 100,0 

 
 
Tabela 6: Izobrazbena struktura staršev (N=39) 
 

 število % 

2-3 letna strokovna šola 4 10,3 
4-letna srednja šola 32 82,1 
Višja, visoka 3 7,7 
Skupaj 39 100,0 

 

Starši dijakov imajo večinoma dokončano srednješolsko izobrazbo (82 %). Varaždinska županija 

sodi med razvite županije Republike Hrvaške. V največjih deležih so zaposleni v industrijskem oz. 

obrtnem sektorju (28 %), na področju izobraževanja in kulture (20,5 %) ter v trgovini (15,4 %). 

Majhen pa je delež nezaposlenih. 

Tabela 7: Področje trenutne zaposlitve staršev (N=39) 

 število % 

javna uprava 3 7,7 
upokojenec/ka 1 2,6 
drugo 1 2,6 
industrija, obrt 11 28,2 
trgovina 6 15,4 
banka, zavarovalništvo 2 5,1 
kmetijstvo 3 7,7 
šola, kultura 8 20,5 
zdravstvo 1 2,6 
gospodinjec/gospodinja 1 2,6 
nezaposlen/a 2 5,1 

skupaj 39 100,0 

 

Sodelujoči v anketi večinoma že od rojstva živijo v Varaždinu in okolici.  
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Tabela 8: Odgovori dijakov in staršev na vprašanje »Kako dolgo živite v Varaždinu ali okolici?« (N=41; N=39) 

 
 dijaki starši 

število % število % 
od rojstva 38 92,7 33 84,6 
priseljen manj kot 10 let 1 2,4 0 0 
priseljen več kot 10 let 1 2,4 5 12,8 
b.o. 1 2,4 1 2,6 
Skupaj 41 100,0 39 100,0 

 
 
Vsi dijaki, ki so sodelovali v anketi, so za svoj materni jezik navedli hrvaščino. Med starši jih je 94,9 
% za materni jezik navedlo hrvaščino, 2 (oz. 5,1 %) pa sta za materni jezik navedla ruščino.  

95 % dijakov se je opredelilo za hrvaško narodnost, med njimi je en dijak zapisal, da je Hrvat s 
slovenskimi koreninami; 2 dijaka (oz. 5 %) pa nista navedla svoje narodne pripadnosti.  

Med starši se jih je 92,3 % opredelilo za hrvaško narodnost, 2 starša (oz. 5,1 %) sta navedla rusko 
narodnost in 1 starš (oz. 2,6 %) je navedel makedonsko narodnost. 

 
Graf 5: Ocena znanja maternega jezika dijakov, na 
štirih ravneh (N=41) 
 

Graf 6: Ocena znanja maternega jezika staršev, na 
štirih ravneh (N=39) 
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Graf 7: Odgovori dijakov na vprašanje: Kako 
ocenjujete svoje znanje slovenskega jezika? (N=41) 
 

Graf 8: Odgovori staršev na vprašanje: Kako 
ocenjujete svoje znanje slovenskega jezika? (N=39) 
 

  
 
 
Graf 9: Odgovori dijakov na vprašanje: »V katerem jeziku se pogovarjaš s sorodniki in družinskimi 
prijatelji?« (N=41) 
 

 
 

Iz odgovorov dijakov je razbrati, da v krogu družine večinoma uporabljajo hrvaščino. Malo število 
dijakov v komunikaciji z družinskimi člani poleg hrvaščine uporablja še drug jezik. Dijak, ki se je 
opredelil kot Hrvat s slovenskimi koreninami, v krogu družine s posameznimi člani uporablja poleg 
hrvaščine tudi slovenščino.  
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Tabela 9: Odgovori dijakov na vprašanje: »V katerem jeziku se pogovarjaš s sorodniki in družinskimi 
prijatelji?« (N=41) 
  

z mamo z očetom z brati, s 
sestrami 

z dedkom 
(po mami) 

z babico 
(po mami) 

z dedkom 
(po očetu) 

z babi  
(po očetu) 

z družin. 
prijatelji 

 Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

samo v 
hrvaščini 

36 87,8 34 82,9 31 75,6 31 75,6 32 78 23 56,1 28 68,3 31 75,6 

delno v 
slov., delno 
v drugem 
jeziku 

1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 1 2,4 

delno v 
hrv., delno 
v drugem 
jeziku 

3 7,3 4 9,8 7 17,1 2 4,9 2 4,9 3 7,3 3 7,3 8 19,5 

samo v 
drugem 
jeziku 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 0 0 0 0 0 0 

nima stika 0 0 2 4,9 2 4,9 7 17,1 4 9,8 13 31,7 9 22 0 0 

b.o. 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 

skupaj 41 100 41 100 41 100 41 100 41 100 41 100 41 100 41 100 

 
Dijaki se z mamo in z očetom pretežno pogovarjajo v hrvaškem jeziku. Samo en dijak je navedel, da 
se z mamo pogovarja delno v slovenščini in delno v hrvaščini, dva dijaka sta navedla, da se z mamo 
pogovarjata tudi v ruščini in en dijak je navedel, da se z mamo pogovarja poleg hrvaščine še v 
nemščini. Ravno tako je samo en dijak navedel, da se z očetom pogovarja delno v hrvaškem in 
delno v slovenskem jeziku. Trije dijaki so navedli, da z očetom govorijo v hrvaščini in nemščini, v 
hrvaščini in v angleščini in v hrvaščini in nemščini ter angleščini.  

V komunikaciji s sestrami/brati je 7 dijakov navedlo, da poleg hrvaškega jezika uporablja še: 
angleščino (4), angleščino in nemščino (1), angleščino in španščino (1) in slovenščino (1). 

Komunikacij a s starimi starši poteka pri manjšem številu dijakov delno v hrvaškem in delno v 
kakem drugem jeziku, npr. nemščini, ruščini, bosanščini in slovenščini. 

Podobno pa komunikacija poteka tudi z družinskimi prijatelji. Dijaki poleg hrvaščine uporabljajo 
angleščino, nemščino, slovenščino, ruščino in francoščino. 
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Graf 10: Odgovori staršev na vprašanje: »V katerem jeziku se pogovarjate s sorodniki in družinskimi 
prijatelji?« (izraženo v odstotkih; N=39) 

 
 
Starši v krogu družine večinoma uporabljajo hrvaščino. Izredno malo staršev je navedlo, da v 
komunikaciji s posameznimi družinskimi člani poleg hrvaščine uporabljajo še kak drug jezik. Jeziki v 
katerih komunicirajo s posameznimi člani družine so: ruščina, portugalščina, slovenščina, nemščina 
in angleščina. 
 
V govornih situacijah izven družine se je pri dijakih pokazala še močnejša vloga hrvaškega jezika.   
 
Graf 11: Odgovori dijakov na vprašanje: »V katerem jeziku se pogovarjaš izven družine?« (izraženo v 
odstotkih; N=41) 
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Tabela 10: Odgovori dijakov na vprašanje: »V katerem jeziku se pogovarjaš izven družine?« (N=41) 

  
s sosedi v šoli s prijatelji izven 

šole 
v cerkvi 

št. % št. % št. % št. % 

samo v hrvaščini 38 92,7 34 82,9 31 75,6 31 75,6 

samo v slovenščini 0 0 0 0 0 0 1 2,4 

delno v slo., delno v drugem jeziku 1 2,4 1 2,4 0 0 1 2,4 

delno v hrv., delno v drugem jeziku 1 2,4 5 12,2 9 22 1 2,4 

nimam stikov 0 0 0 0 0 0 5 12,2 

b.o. 1 2,4 1 2,4 1 2,4 2 4,9 

skupaj 41 100 41 100 41 100 41 100 

 

 
Izven družine se dijaki večinoma pogovarjajo v hrvaškem jeziku. V posameznih govornih situacijah, 
dijaki v manjšem številu poleg hrvaščine uporabljajo še slovenščino, nemščino in angleščino. 
 

Graf 12: Odgovori staršev na vprašanje: »V katerem jeziku se pogovarjate izven družine?« (N=39) 
 

 

 
 

Podobno kot dijaki tudi starši izven družine v veliki večini uporabljajo hrvaški jezik. Na primer en 
starši je odgovoril da s sosedi govori samo slovensko, en starš s sosedi govor slovensko in hrvaško, 
ostalih 37 staršev pa v komunikaciji s sosedi uporablja samo hrvaščino.  

En starš je navedel, da govori s prijatelji samo slovensko, en starš pa, da govori delno slovensko in 
delno hrvaško, 6 staršev je navedlo, da poleg hrvaščine uporablja še nemščino (1), ruščino (2), 
angleščino in nemščino (1) ter slovenščino (2). 
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Še največ staršev uporablja slovenščino na delovnem mestu. En starš uporablja na delovnem 
mestu samo slovenščino, en starš uporablja samo angleščino, šest staršev pa je navedlo, da na 
delovnem mestu poleg hrvaščine uporabljajo še angleščino, slovenščino in nemščino. 

Na podlagi odgovorov (opredeljevanje maternega jezika, narodne pripadnosti, rabe jezika s 
posameznimi govorci, rabe jezika v posameznih domenah), ki so jih v anketi podali dijaki in 
njihovih starši lahko ugotovimo, da pouk slovenskega jezika na Drugi gimnaziji Varaždin večinoma 
ne obiskujejo pripadniki slovenske manjšine. Ravno tako lahko glede na njihove odgovore 
sklepamo, da je veliki večini slovenščina tuj jezik.  
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2.1.4 Razlogi za učenje slovenskega jezika 

 
Dijake in starše smo vprašali, zakaj so se odločili za učenje slovenskega jezika. Dijaki so navedli več 
različnih razlogov za učenje slovenskega jezika, medtem ko so starši izpostavili tri osrednje razloge. 
Poglaviten razlog za učenje slovenskega jezika pri dijakih je bil možnost študija v Sloveniji (44 %), 
starši so poleg možnosti študija navedli še možnost zaposlovanja v Sloveniji (51,3 %). Kot 
pomemben razlog so dijaki omenili tudi splošno željo po učenju novih jezikov (22 %). Oboji so v 
približno enekem deležu navedli, da se slovenki jezik učijo zaradi tega, ker je Slovenija sosednja 
država in ker živijo v obmejnem prostoru (17 % oz. 20 %). Skoraj 10 % dijakov se je odločilo za 
učenje slovenskega jezika, ker so jim tako predlagali sošolci. Medtem ko je približno 18 % staršev 
menilo, da je učenje slovenkega jezika otrokova želja. 5 % dijakov (oz. 2 dijaka) je kot razlog za 
učenje slovenščine navedlo sorodnike in prijatelje v Sloveniji.  
 
Graf 13: Odgovori dijakov na vprašanje: »Zakaj si se 
odločil za učenje slovenskega jezika v šoli?« 
(izraženo v odstotkih, N=41) 
 

Graf 14: Odgovori staršev na vprašanje: »Zakaj ste 
se odločil, da vaš otrok obiskuje pouk slovenskega 
jezika v šoli?« (izraženo v odstotkih, N=39) 
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Graf 15: Odgovori dijakov in staršev na vprašanje »Katere so dobre strani življenja v Varaždinu?« (izraženo v 
odstotkih, N=41; N=39) 

 

 
 
Dijaki in starši so bili pri tem odgovoru dokaj usklajeni v svojih odgovorih. Oboji so v največjem 
deležu izpostavili kot dobre strani življenja v Varaždinu in okolici, naravne in kulturne značilnosti, 
majhnost mesta, ki ima vso potrebno infrastrukturo. Kot pozitivno značilnost so oboji omenili tudi 
obmejno lego Varaždinske županije. 
  
Graf 16: Odgovori dijakov in staršev na vprašanje »Katere so slabe strani življenja v Varaždinu?« (izraženo v 
odstotkih, N=41; N=39) 
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2.1.5 Zadovoljstvo z izvajanjem pouka slovenskega jezika med dijaki in starši 

 
Skoraj vsi dijaki (kar 98 %) so s poukom slovenskega jezika zelo zadovoljni oz. zadovoljni.  
 
Graf 17: Odgovori dijakov na vprašanje »Kako si 
zadovoljen s poukom slovenskega jezika v šoli?« 
(N=41) 

 

Tabela 11: Odgovori dijakov na vprašanje »Kako 
si zadovoljen s poukom slovenskega jezika v 
šoli?« (N=41) 

 

 

 število % 

Niti zadovoljen niti 
nezadovoljen 

1 2,4 

Zadovoljen 13 31,7 

Zelo zadovoljen 27 65,9 

Skupaj 41 100 

 
 

 
 
Graf 18: Odgovori staršev na vprašanje »Kako ste 
zadovoljen s poukom slovenskega jezika v šoli?« 
(N=39) 

 

Tabela 12: Odgovori staršev na vprašanje »Kako 
ste zadovoljen s poukom slovenskega jezika v 
šoli?« (N=39) 

 

 

 
 število % 

Niti zadovoljen niti 
nezadovoljen 

1 2,6 

Zadovoljen 18 46,2 
Zelo zadovoljen 19 48,7 
b.o. 1 2,6 
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Graf 19: Odgovori dijakov na vprašanje »Kaj ti je všeč pri pouku slovenščine?« (N=41) 
 

 
 

Največji delež dijakov (32 %) je kot pozitivno izpostavilo način dela oz. učenja Navedli so, da jim je 
zlasti všeč delo v majhnih skupinah, konverzacija, gledanje filmov, spoznavanje slovenske literature 
in podobno. 

Malo manjši delež (29 %) dijakov je navedlo, da jim je všeč spoznavanje novega (slovenskega) 
jezika in kulture. 

Približno 15 % dijakov je navedlo, da jim je všeč profesor slovenskega jezika. Nekaj manj kot 10 % 
pa je navedlo, da jim je všeč podobnost slovenskega in hrvaškega jezika. 

Le manjši delež dijakov je navedel, kaj jim ni všeč pri pouku, in sicer slabih 20 % ja napisalo, da jim 
ni všeč učenje slovnice, 2 dijaka (oz. 5 %) sta navedla, da je termin izvajanja pouka pozen in 2 
dijaka (oz. 5 %), združena v kategorijo drugo sta kot slabost navedla, da ni več ni več izletov in 
terenskega dela ter majnost skupine. 

 
Tabela 13: Odgovori dijakov na vprašanje »Kaj ti ni všeč pri pouku slovenščine?« (N=41) 

 
 število % 

Termin oz. ker je po koncu rednega pouka 2 4,9 
Učenje slovnice 8 19,5 
Vse mi je všeč 19 46,3 
Drugo 2 4,9 
b.o. 10 24,4 
Skupaj 41 100,0 
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Tabela 14: Odgovori dijakov na vprašanje »Kakšno se ti zdi učenje slovenskega jezika?« (N=41) 

 
 število % 

Lahko 19 46,3 
Niti lahko niti težko 22 53,7 
Skupaj 41 100,0 

 
Dokaj pozitiven pristop dijakov se je pokazal tudi, ko so bili nagovorjeni naj ocenijo ali se jim zdi 
učenje slovenskega jezika težko ali lahko. Večina se je sicer odločila za neodločen odgovor – niti 
lahko niti težko, 46,3 % dijakov pa je menilo, da je učenje slovenščine lahko. 

Z zadovoljstvom izvajanja pouka slovenskega jezika je povezano tudi to, koliko dijakov bo z 
učenjem slovenščine nadaljevalo prihodnje leto.   
 
Graf 20: Odgovori na vprašanje »Ali boš tudi 
naslednje leto obiskoval pouk slovenskega 
jezika?« (N=41) 
 

Tabela: 15 Odgovori na vprašanje »Ali boš tudi 
naslednje leto obiskoval pouk slovenskega 
jezika?« (N=41) 

 

 število % 

Da 31 75,6 
Ne 5 12,2 
Ne vem 5 12,2 
Skupaj 41 100 

 
 

 
Velika večina, kar 76 odstotka dijakov je odgovorilo, da bo tudi prihodnje leto nadaljevalo z 
učenjem slovenščine. Starši so še v nekoliko večjem deležu menili, da bodo njihovi otroci 
nadaljevali z učenjem slovenščine. 
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Graf 21: Odgovori na vprašanje »Ali bo vaš otrok 
tudi naslednje leto obiskoval pouk slovenskega 
jezika?« (N=39) 
 

Tabela 16: Odgovori na vprašanje »Ali bo vaš 
otrok tudi naslednje leto obiskoval pouk 
slovenskega jezika?« (N=39) 
 

 

 število % 

da 32 82,1 
ne 3 7,7 
ne vem 4 10,3 
skupaj 39 100 
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2.1.6 Stališča do jezika 

 

Kar 95 % staršev je menilo, da je v današnjem času znanje jezikov zelo pomembno, 2,6 % staršev 
pa da je pomembno. Kljub temu jih je manj kot polovica navedlo, da govorijo katerega od 
navedenih jezikov, poleg hrvaščine. Njihovo znanje drugih jezikov je bolj pasivno oz. gre za 
receptivno spretnost (razumevanje in branje) kot pa aktivno oz. produktivno spretnost (govorjenje 
in pisanje). 

Iz njihove samoevalvacije znanja jezikov je razvidno, da so še najbolje ocenili znanje slovenskega 
jezika (glede razumevanja tudi srbski in bosanski jezik), nato sledita angleščina in nemščina. 
 

Graf 22: Samoevalvacija znanja jezikov staršev (izraženo v odstotkih; N=39) 
 

 

 
Poleg teh jezikov so starši navedli še znanje portugalščine, ruščine in makedonščine. 
 

Starši so ocenili pomembnost nekaterih jezikov na posameznikovem področju dela (v poklicu). Zelo 
podobno kot pri anketi, ki je bila izpeljana med osnovnošolci in njihovimi straši so po 
pomembnosti za  hrvaščino uvrstili angleščino, nemščino in na četrto mesto slovenščino.  
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Tabela 17: Ocena pomembnosti posameznih jezikov na posameznikovem PODROČJU DELA – V POKLICU 
med straši (5 pomeni zelo pomemben jezik in 1 popolnoma nepomemben jezik; N=39) 

  Mean rank 

1. hrvaščina 9,36 

2. angleščina 8,06 

3. nemščina 7,36 

4. slovenščina 6,40 

5. italijanščina 4,56 

6. srbščina 4,22 

7. bosanščina 4,06 

8. francoščina 4,02 

9. madžarščina 3,52 

10. španščina 3,44 

 

V primerjavi s predhodno raziskavo med osnovnošolci in njihovimi starši pa so straši dijakov, pri 
razvrščanju jezikov po pomembnosti v njihovem vsakdanjem življenju (v prostem času), 
slovenščino uvrstili na drugo mesto. 

Tabela 18: Ocena pomembnosti posameznih jezikov V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU – V PROSTEM ČASU 
posameznika, med starši (5 pomeni zelo pomemben jezik in 1 popolnoma nepomemben jezik; N=39) 

  Mean rank 

1. hrvaščina 11,50 

2. slovenščina 9,50 

3. nemščina 8,25 

4. angleščina 7,00 

5. italijanščina 4,50 

6. srbščina 4,50 

7. bosanščina 4,50 

8. francoščina 4,50 

9. madžarščina 4,50 

10. španščina 4,50 
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Dijaki so pri razvrščanju pomembnosti posameznih jezikov v nadaljnjem življenju slovenščino 
uvrstili na tretje mesto (le malo pred nemščino) in za hrvaščino in angleščino. 

Tabela 19:  Ocena POMEMBNOSTI posameznih jezikov v nadaljnjem življenju (pri šolanju in pri delu) dijakov 
(5 pomeni zelo pomemben jezik in 1 popolnoma nepomemben jezik) 

  Mean rank 

1. hrvaščina 8,85 

2. angleščina 8,85 

3. slovenščina 6,70 

4. nemščina 6,61 

5. bosanščina 4,80 

6. srbščina 4,43 

7. španščina 4,24 

8. italijanščina 4,04 

9. francoščina 4,04 

10. madžarščina 2,43 

 
Dva dijaka sta kot pomembna jezika v njunem nadaljnjem življenju navedla še ruščino in latinščino. 
 
Tabela 20: Ocena UPORABNOSTI posameznih jezikov v nadaljnjem življenju (pri šolanju in pri delu) dijakov 
(5 pomeni zelo pomemben jezik in 1 popolnoma nepomemben jezik) 
 

  Mean rank 

2. angleščina 8,72 

1. hrvaščina 8,64 

3. nemščina 7,00 

4. slovenščina 6,67 

5. bosanščina 4,83 

6. srbščina 4,83 

7. španščina 4,22 

8. italijanščina 3,83 

9. francoščina 3,83 

10. madžarščina 2,42 

 
Pri ocenjevanju uporabnosti posameznih jezikov, pa je pri dijakih hrvaščino celo prehitela 
angleščina, slovenščino pa so uvrstili na četrto mesto. 
 
Dva dijaka sta navedla kot uporaben jezik ruščino. 
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Tabela 21: Trditve dijakov o pomenu znanja SLOVENSKEGA JEZIKA (N=41).  

  sploh se  
ne strinjam 

v glavnem 
se ne 
strinjam 

niti se 
strinjam 
niti se ne 
strinjam 

v glavnem  
se strinjam 

popolnoma  
se strinjam 

b.o. 

Št. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

a) Znanje slovenščine je 
potrebno za komunikacijo s 
prebivalci obmejnih mest v 
Sloveniji. 

41 0 0 0 0 5 12,2 9 22 24 58,5 3 7,3 

b) Znanje slovenščine je 
potrebno zaradi možnosti 
zaposlitve v Sloveniji. 

41 0 0 0 0 1 2,4 9 22 28 68,3 3 7,3 

c) Prebivalci Varaždina in 
okolice potrebujejo znanje 
slovenščine pri zaposlitvi v 
domačem okolju. 

41 5 12,2 12 29,3 15 36,6 4 9,8 2 4,9 3 7,3 

d) Za prebivalce Varaždina 
in okolice je znanje 
slovenščine znak ustrezne 
izobrazbe. 

41 5 12,2 4 9,8 15 36,6 13 31,7 1 2,4 3 7,3 

e) Prebivalci Varaždina in 
okolice potrebujejo znanje 
slovenščine za razumevanje 
slovenske kulture. 

41 2 4,9 8 19,5 11 26,8 13 31,7 4 9,8 3 7,3 

f) Za prebivalce Varaždina 
in okolice je znanje 
slovenščine potrebno za 
družbeni ugled. 

41 8 19,5 7 17,1 16 39,0 6 14,6 2 4,9 2 4,9 

g) Prebivalci Varaždina in 
okolice potrebujejo znanje 
slovenščine za poklicno 
usposabljanje in študij v 
Sloveniji. 

41 0 0 0 0 0 0 14 34,1 24 58,5 3 7,3 

h) Znanje slovenščine 
omogoča komunikacijo 
znotraj držav Evropske 
unije. 

41 4 9,8 10 24,4 12 29,3 9 22,0 3 7,3 3 7,3 

 
 



 

 

33 

 

 
Tabela 22: Trditve staršev o pomenu znanja SLOVENSKEGA JEZIKA (N=39)  

  sploh se  
ne strinjam 

v glavnem 
se ne 

strinjam 

niti se 
strinjam 
niti se ne 
strinjam 

v glavnem  
se strinjam 

popolnoma  
se strinjam 

b.o. 

Št. Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

a) Znanje slovenščine je 
potrebno za komunikacijo s 
prebivalci obmejnih mest v 
Sloveniji. 

39 0 0 1 2,6 0 0 9 23,1 29 74,4 0 0 

b) Znanje slovenščine je 
potrebno zaradi možnosti 
zaposlitve v Sloveniji. 

39 0 0 0 0 0 0 5 12,8 34 87,2 0 0 

c) Prebivalci Varaždina in 
okolice potrebujejo znanje 
slovenščine pri zaposlitvi v 
domačem okolju. 

39 3 7,7 12 30,8 7 17,9 7 17,9 8 20,5 2 5,1 

d) Za prebivalce Varaždina 
in okolice je znanje 
slovenščine znak ustrezne 
izobrazbe. 

39 0 0 6 15,4 6 15,4 15 38,5 11 28,2 1 2,6 

e) Prebivalci Varaždina in 
okolice potrebujejo znanje 
slovenščine za razumevanje 
slovenske kulture. 

39 2 5,1 4 10,3 8 20,5 12 30,8 12 30,8 1 2,6 

f) Za prebivalce Varaždina 
in okolice je znanje 
slovenščine potrebno za 
družbeni ugled. 

39 6 15,4 10 25,6 8 20,5 10 25,6 4 10,3 1 2,6 

g) Prebivalci Varaždina in 
okolice potrebujejo znanje 
slovenščine za poklicno 
usposabljanje in študij v 
Sloveniji. 

39 0 0 0 0 2 5,1 5 12,8 32 82,1 0 0 

h) Znanje slovenščine 
omogoča komunikacijo 
znotraj držav Evropske 
unije. 

39 2 5,1 8 20,5 5 12,8 7 17,9 16 41 1 2,6 
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Tabela 23: Razvrstitev trditev o pomenu znanja SLOVENSKEGA JEZIKA po pomembnosti s strani dijakov in 
staršev. 
  
 

dijaki Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

starši 

Znanje slovenščine je potrebno zaradi 
možnosti zaposlitve v Sloveniji. 

6,59 6,17 
Znanje slovenščine je potrebno zaradi 

možnosti zaposlitve v Sloveniji.  

Prebivalci Varaždina in okolice potrebujejo 
znanje slovenščine za poklicno 
usposabljanje in študij v Sloveniji. 

6,55 6,04 

Prebivalci Varaždina in okolice 
potrebujejo znanje slovenščine za 
poklicno usposabljanje in študij v 

Sloveniji.  

Znanje slovenščine je potrebno za 
komunikacijo s prebivalci obmejnih mest v 
Sloveniji. 

6,27 5,87 
Znanje slovenščine je potrebno za 

komunikacijo s prebivalci obmejnih mest v 
Sloveniji. 

Prebivalci Varaždina in okolice potrebujejo 
znanje slovenščine za razumevanje 
slovenske kulture. 

3,88 4,21 
Znanje slovenščine omogoča komunikacijo 

znotraj držav Evropske unije.  

Za prebivalce Varaždina in okolice je znanje 
slovenščine znak ustrezne izobrazbe. 

3,51 4,08 
Za prebivalce Varaždina in okolice je znanje 

slovenščine znak ustrezne izobrazbe.  

Znanje slovenščine omogoča komunikacijo 
znotraj držav Evropske unije. 

3,50 4,08 
Prebivalci Varaždina in okolice potrebujejo 

znanje slovenščine za razumevanje 
slovenske kulture. 

Za prebivalce Varaždina in okolice je znanje 
slovenščine potrebno za družbeni ugled. 

2,87 3,14 
Prebivalci Varaždina in okolice potrebujejo 

znanje slovenščine pri zaposlitvi v 
domačem okolju.  

Prebivalci Varaždina in okolice potrebujejo 
znanje slovenščine pri zaposlitvi v domačem 
okolju. 

2,84 2,42 
Za prebivalce Varaždina in okolice je znanje 

slovenščine potrebno za družbeni ugled. 

 
 

Dijaki in starši se najbolj strinjajo s trditvami, da je znanje slovenskega jezika pomembno zaradi 
možnosti zaposlovanja in študija v Slovenji ter zaradi lažje komunikacije s prebivalci obmejnih mest 
v Sloveniji.  
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Graf 23: Odgovori dijakov na vprašanje: »Kako je po 
tvojem mnenju znanje slovenskega jezika razširjeno 
med prebivalci Varaždina in okolice?« (N=41) 
 

Graf 24: Odgovori staršev na vprašanje: »Kako je po 
vašem mnenju znanje slovenskega jezika razširjeno 
med prebivalci Varaždina in okolice?« (N=39) 

  
 

Starši v večjem deležu kot dijaki menijo, da je znanje slovenskega jezika med prebivalci Varaždina 
razširjeno. Bodisi zaradi podobnosti jezika, bodisi zaradi tradicionalne prisotnosti15 slovenskega 
jezika v Varaždinu in okolici.  

 

Graf 25: Odgovori dijakov na vprašanje: »Ali 
spremljate slovenske TV programe?« (N=41) 

Graf 26: Odgovori staršev na vprašanje: »Ali 
spremljate slovenske TV programe?« (N=39) 

 

  

 

Starši v primerjavi z dijaki v večji meri spremljajo slovenske TV programe. 

 
 

 
15 Sredi 19. stoletja je bila tretjina študentov na Varaždinskem veleučilišču iz Slovenije. Pa tudi sicer naj bi bilo 

priseljevanje iz Slovenije na Hrvaško dokaj pestro tako po regionalni in socio-ekonomski sestavi (Drnovšek & Kalc 
2014). 
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2.2 Izdelava promocijsko-informativnega gradiva 

 

Za promocijo učenja slovenskega jezika smo izdelali zloženko z naslovom Zakaj je učenje 
slovenskega jezika koristno?, v nakladi 250 izvodov. Zloženka bo posredovana osnovnim šolam, 
gimnaziji in SKD Nagelj ter drugim zainteresiranim institucijam v Varaždinski županiji.  
 
 
Slika 1: Promocijska zloženka namenjena spodbujanju učenja slovenskega jezika v Varaždinski županiji 
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Pripravili pa smo tudi osnutek brošure za starše in učitelje, v kateri so predstavljeni izsledki 

raziskave o učenju slovenskega jezika v osnovnih šolah in v gimnaziji, predstavljene pa so tudi 

prednosti večjezičnosti tako na ravni posameznika kot družbe. Brošura bo predvidoma dokončana 

v letu 2015. 
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2.3 Izdelava FB strani Slovenščina mi je všeč 

 

V začetku septembra smo vzpostavili FB stran Slovenščina mi je všeč. Pri pripravi vsebin za FB sta 

aktivno sodelovali učiteljica slovenščine na eni izmed osnovnih šolv Varaždinu in članica SKD 

Nagelj. Učitelj slovenskega jezika na Drugi gimnaziji Varaždin pa je informiral dijake o obstoju FB 

profila in jih spodbujal k njegovi rabi. Do 31. decembra 2014 so bili na FB strani objavljeni 103 

prispevki. 

 Slika 2: FB stran Slovenščina mi je všeč 
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Koga nagovarjamo s FB stranjo?  

S FB stranjo Slovenščina mi je všeč smo želeli nagovoriti zlasti učence in dijake, ki se v Varaždinski 
županiji učijo slovenski jezik. 

Kakšne cilje želimo doseči? 

Svetovni splet (www) je postal z internetom pomemben vir tudi za učenje jezikov. Omogoča veliko 
brezplačnega gradiva in pripomočkov. S FB stranjo Slovenščina mi je všeč smo mladim ponudili 
neformalno, izvenšolsko učno izkušnjo oz. možnost in priložnost za rabo slovenskega jezika, 
izpostavljenost slovenskemu jeziku ter možnost za spontano komunikacijo in sporočanje idej ter 
stališč.  

Kakšne vsebine? 

Na FB strani objavljamo različne vsebine od informacij o slovenskem jeziku (zgodovina jezika, 
status, obveščamo o različnih spletnih straneh s slovarji, izobraževalnimi igrami, jezikovnimi 
korpusi, digitalnimi knjižnicami …), zanimivostih iz Slovenije (o različnih kulturnih dogodkih, o 
ljudeh, o naravnih in kulturnih značilnostih, kulinariki, običajih, glasbi, literaturi …), posebnostih 
slovenskega jezika (pravopis, slovnična pravila, itd), objavljamo aktivnosti, ki jih izvaja SKD Nagelj. 
Občasno postavimo nagradna vprašanja, s pomočjo učiteljic pa smo organizirali nagradni natečaj 
na temo jesen. K sodelovanju smo povabili učence in dijake slovenskega jezika. Pozvali smo jih, naj 
na temo jesen napišejo pesem, spis, strip, naredijo plakat ali narišejo risbo. Učenci so nam poslali 
19 različnih izdelkov, ki smo jih objavili na FB strani. Obiskovalci FB strani so sami izbrali – z 
všečkanjem – izdelek, ki jim je bil najbolj všeč. Učenca, ki sta dobila največ všečkov, sta prejela 
knjižni nagradi in majici16.   

 

 
16 Za nagradni sklad smo nagovorili slovenske založbe in knjigarne in jih naprosili za sponzorstvo. Pridobili smo nekaj 
knjig, ki jih bomo lahko podelili ob naslednjih nagradnih vprašanjih.   
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Statistika FB profila Slovenščina mi je všeč 

Do 18. januarja 2015 je 169 oseb »všečkalo« FB stran Slovenščina mi je všeč. 

 
 

 

 

 

 
Do sedaj smo imeli 3 »odjave« (unlikes) na FB strani. 
 
»Post Reach« oz. doseg je število ljudi na Facebook strani, ki so videli objavo.  
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Doseg objave nam pomaga meriti privlačnost vsebine.  
 

 
Organski doseg (organic reach) je število vseh uporabnikov, ki so videli vašo objavo, ne vključuje pa 
akcij posameznikov kot je všečkanje (like), deljenje (sharing) ali komentiranje (comments).  Razlika 
med dosegom »sledilcem« in organskim dosegom  je v tem, da organski doseg vključuje tudi 
obiskanost tistih, ki niso sledilci naše strani.  
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Kakšen odziv so imele objavljene vsebine na Facebooku?  

Odziv ljudi na objavljene vsebine se meri z »všečkanjem«, komentiranjem, deljenjem z drugimi, ki 
so si ogledali fotografije, video ali kliknili na povezavo. Vključuje tudi tiste, ki so kliknili na ime 
komentatorja, všečkali komentar pod objavo ali dali negativne povratne informacije. 

Če statistika dosega (organic reach) pove, koliko ljudi je videlo vsebino, nam angažiranost pove, 
koliko uporabnikov je aktivno sodelovalo pri objavi vsebine. 

Iz grafa je mogoče razbrati, da je angažiranost obiskovalcev strani v smislu komentiranja in deljenja 
vsebin z drugimi dokaj nizka, kar nam v prihodnje predstavlja izziv, saj želimo obiskovalce 
spodbuditi k večji angažiranosti. 

 

 
 

 

FB stran je všečkalo več žensk (78 %) kot moških (21 %). Kar 65 % posameznikov, ki so všečkali FB 
profil, je mlajših od 34 let. 15 % pa je starih od 13 do 17 let. 
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47 % sledilcev FB strani je iz Slovenije, 46 % sledilce je iz Hrvaške, ostalih 7 % pa je iz drugih držav. 
 

Država Sledilci 

Slovenija 79 
Hrvaška 78 
Belorusija 2 
Italija 2 
Rusija 1 
Maroko 1 
Bosna & Herzegovina 1 
Makedonija 1 
Luksemburg 1 
Združene države Amerike 1 
Poljska 1 
Venezuela 1 

 

Mesto Sledilci 

Ljubljana, Bohinj 32 
Ivanec, Varaždinska 26 
Varaždin, Varaždinska 14 
Ptuj, Brezovica 7 
Celje, Brezovica 7 
Ormož, Brezovica 5 
Zagreb, Grad Zagreb 5 
Maribor, Brezovica 5 
Petrijanec, Varaždinska 4 
Donja Višnjica, Varaždinska 4 
Vidovec, Varaždinska 2 
Bedenec, Varaždinska 2 
Minsk, Minsk 2 
Cakovec, Medžimurska 2 
Nova Ves, Varaždinska 2 
Cestica, Varaždinska 2 
Krško, Brezovica 2 
Polzela, Brezovica 2 
Litija, Bohinj 2 
Murska Sobota, Brezovica 1 
Logatec, Bohinj 1 
Chemaïa, Safi 1 
Dobrna, Brezovica 1 
Salinovec, Varaždinska 1 
Lovrenc na Dravskem Polju, 
Brezovica 

1 

Ivanjkovci, Brezovica 1 
Prelog, Medžimurska 1 
Varaždinske Toplice, 
Varaždinska 

1 

Kasaze, Brezovica 1 
Koper 1 
Mursko Središče, 
Medžimurska 

1 

Buzet, Istarska 1 
Prigorec, Varaždinska 1 
Minneapolis, Minnesota 1 
Milan, Lombardia 1 
Domžale, Bohinj 1 
Trnovec Bartolovecki, 
Varaždinska 

1 

Istra, Moskva 1 
Osijek, Osjecko-Baranjska 1 
Tetovë, Tetovo 1 
Jursinci, Brezovica 1 
Metlika, Bohinj 1 
Miklavž pri Ormožu, 
Brezovica 

1 

Ljutomer, Brezovica 1 

Jezik Sledilci 

hrvaščina 68 
slovenščina 60 
angleščina (ZDA) 17 
angleščina (VB) 12 
ruščina 4 
italijanščina 2 
portugalščina (Brazilija) 1 
srbščina 1 
albanščina 1 
arabščina 1 
poljščina 1 
španščina 1 
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V anketi smo dijake, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika vprašali ali poznajo FB stran Slovenščina 
mi je všeč. 

 

Graf 27: Odgovori dijakov na vprašanje: »Ali poznaš FB skupnost Slovenščina mi je všeč?« (N=41) 
 

 
 

S FB stranjo Slovenščina mi je všeč ni seznanjeno  63 % dijakov, kar pomeni, da moramo še okrepiti 
širjenje informacij o FB strani. 
  
Tabela 24: Odgovori dijakov na vprašanje »Ali meniš da je FB stran Slovenščina mi je všeč koristna za učenje 
slovenskega jezika?« 
 

 število % 

da 17 41,5 
ne 1 2,4 
ne vem 23 56,1 
skupaj 41 100,0 

 

Dijaki se nagibajo k temu, da je FB stran Slovenščina mi je všeč koristna za učenje slovenskega 
jezika; še bolj pa se strinjajo s tem, da so družabna omrežja koristen pripomoček za učenje 
slovenskega jezika. 
 
Tabela 25: Odgovori dijakov na vprašanje: »Ali so družabna omrežja koristen pripomoček za učenje 
slovenskega jezika?« 

 število % 

da 25 61,0 
ne vem 13 31,7 
b.o. 3 7,3 
Skupaj 41 100,0 
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3. Zaključne ugotovitve 

Po mnenju Bakerja (2001: 58) so manjšinske jezikovne skupnosti v nenehni dinamiki. Jezikovni 
premik pri manjšinskih skupnostih je lahko hiter ali počasen, lahko gre v smeri povečevanja števila 
govorcev ali pa zmanjševanja števila govorcev, nikoli pa ni odsoten. Raznolikost v stališčih 
posameznikov do etnične pripadnosti je odvisen od njihove identifikacijo z manjšinsko ali večinsko 
skupnostjo, kar pa je determinirano z mnogimi dejavniki, kot so npr. izkušnje na ravni družine, 
šole, skupnosti (obseg interakcij s pripadniki drugih skupnosti) in na drugi strani z osebnostnimi 
karakteristikami oz. preferencami, kot so izobrazba, socioekonomski status, vrednotni sistem itd. 
Med posamezniki obstajajo razlike glede na to, v kolikšni meri se identificirajo s pripisano etnično 
skupnostjo in v kolikšni meri je zanje etnična identiteta pomembna. Nekateri posamezniki imajo 
močno razvit občutek pripadnosti etnični skupnosti, drugi imajo mešane ali konfliktne občutke do 
svoje etničnosti. Nekateri imajo močne pozitivne emocionalne vezi s svojo skupnostjo, drugi bi 
želeli pripadati kakšni drugi etnični skupnosti. Nekateri posamezniki so aktivno vključeni v kulturno 
življenje ter s tem ohranjanje kulturne in etnične dediščine, politične organizacije itd., drugi se 
takih dejavnosti ne udeležujejo in etnične identitete ne doživljajo kot pomemben del svoje 
osebnosti.  
Na podlagi odgovorov (opredeljevanje maternega jezika, narodne pripadnosti, rabe jezika s 
posameznimi govorci, rabe jezika v posameznih domenah), ki so jih v anketi podali dijaki in 
njihovih starši je razvidno, da pouk slovenskega jezika na Drugi gimnaziji Varaždin večinoma ne 
obiskujejo pripadniki slovenske manjšine. Ravno tako lahko glede na njihove odgovore sklepamo, 
da je veliki večini slovenščina tuj jezik.  

Razlogi zakaj so se dijaki oz. njihovi starši odločili za učenje slovenskega jezika so predvsem 
pragmatični oz. ekonomski – v največjem deležu so izpostavili možnosti študija in zaposlitve v 
Sloveniji. 

Velika večina dijakov in staršev  je z izvajanjem pouka slovenskega jezika zadovoljna. Izrazili so 
visoko stopnjo zadovoljstva z načinom učenja slovenskega jezika in tudi z učiteljem. In v skladu z 
izkazanim zadovoljstvom jih je tudi velika večina navedla, da bodo z učenjem slovenščine 
nadaljevali tudi naslednje leto.  

Pri ugotavljanju stališč do jezika so starši ocenjevali pomembnost posameznih jezikov na 
posameznikovem področju dela (v poklicu). Zelo podobno kot pri anketi, ki je bila izpeljana med 
osnovnošolci in njihovimi straši, so po pomembnosti takoj za hrvaščino, na drugo mesto uvrstili 
angleščino, na tretje mesto so uvrstili nemščino in na četrto mesto slovenščino. Pri razvrščanju 
jezikov po pomembnosti v njihovem vsakdanjem življenju (v prostem času), pa so starši 
slovenščino uvrstili celo na drugo mesto, takoj za hrvaščino.  Dijaki so pri razvrščanju pomembnosti 
posameznih jezikov v njihovem nadaljnjem življenju slovenščino uvrstili na tretje mesto, takoj za 
hrvaščino in angleščino. Pri ocenjevanju uporabnosti posameznih jezikov, pa je pri dijakih 
hrvaščino celo prehitela angleščina, slovenščino pa so uvrstili na četrto mesto. Iz izsledkov ankete 
je bilo razvidno, da se dijaki in starši najbolj strinjajo s trditvami, da je znanje slovenskega jezika 
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pomembno zaradi možnosti zaposlovanja in študija v Slovenji ter zaradi lažje komunikacije s 
prebivalci obmejnih mest v Sloveniji.  

Razen pri enem ali dveh dijakov, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika ne moremo govorili o tem, 
da gre  pripadnike slovenske skupnosti oz. da so povezani s slovenstvom. Vprašanje je tudi, koliko 
pripadnikov slovenske skupnosti je sploh vključenih v Drugo gimnazijo Varaždin? V anketi, ki je bila 
izvedena na 12 osnovnih šolah Varaždinske županije, smo zajeli širšo šoloobvezno populacijo, pa 
vendarle je  bil tudi tam delež otrok in staršev, ki so se opredelili kot Slovenci ali pa so slovenščino 
navedli kot materin jezik izjemno majhen.   

Mit o kulturno, jezikovno in etnično homogenih družbah je v mnogih državah prispeval k odkritem 
ali prikritem zatiranju jezikovne in kulturne raznolikosti. Za učinkovit medgeneracijski prenos 
manjšinskega jezika je pomembno delovanje različni akterjev od družine, šole in manjšinske 
skupnosti, itd. Vse to seveda zahteva določeno investicijo časa, denarja in truda. Prebivalstvo 
Varaždinske županije je slovenščini kot jeziku sosednje države, kot jeziku, ki lahko omogoči več 
možnosti pri študijski in poklicni karieri posameznika, naklonjeno. To bi bilo treba še naprej 
spodbujati. Predvsem pa bi bilo treba nadaljevati z aktivnostmi na področju jezikovnega aktivizma. 
Treba je informirati in spodbujati pripadnike slovenske skupnosti, da skrbijo za medgeneracijski 
prenos jezika, treba bi bilo kontinuirano informiranje o prednostih ohranjanja manjšinskega jezika 
na različnih ravneh od posameznika, manjšinske skupnosti, lokalnega okolja in ne nazadnje tudi 
obeh narodov.  
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