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POVZETEK 

 

Potomci priseljencev so otroci v Slovenijo priseljenih staršev. Potomci priseljencev so torej 

rojeni v Sloveniji in celo svoje življenje živijo tukaj ter so del slovenskega vzgojno-

izobraževalnega sistema. Priseljenci prve generacije so se preseljevali znotraj meja takrat še 

skupne države Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ, krajše Jugoslavija), v 

katero se je povezovalo več držav južnoslovanskih narodov, ki so govorili (in govorijo) podobne 

jezike. Po razpadu Jugoslavije, leta 1991, in oblikovanju novih meja, so se priseljenci znašli na 

»tujih« tleh. V pričujočem delu so v ospredju potomci priseljencev iz držav bivše Jugoslavije, 

ki imajo praviloma slovensko državljanstvo. Kljub temu, da gre za slovenske državljane, se 

potomci priseljencev v Sloveniji soočajo s številnimi težavami; od krize kulturne identitete, 

nesprejemanja s strani večinskega prebivalstva ter do deprivilegiranega obravnavanja v 

procesu vzgoje in izobraževanja. Šolski delavci od njih pričakujejo, da so popolnoma 

integrirani v slovensko družbo in šolski sistem, saj že celo življenje živijo v Sloveniji. Na drugi 

strani pa so zaradi generalizacije pogosto in zelo hitro podvrženi raznim stereotipom in 

predsodkom ter deležni manjše podpore in nižjih pričakovanj glede uspešnosti s strani 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev.  

Za vključevanje dijakov potomcev priseljencev v šole sicer obstajajo strategije in smernice, ki 

so lahko strokovnim delavcem v pomoč pri delu v kulturno mešanih razredih. Poleg tega, da 

so omenjene strategije in smernice precej ohlapne, niti ni sistematičnega seznanjanja 

strokovnih delavcev šol o obstoju tovrstnih dokumentov. Slednje je gotovo rezultat tega, da 

se splošna politika na državni ravni premalo ukvarja z vprašanjem neenakih izhodiščnih 

možnosti potomcev priseljencev v procesu vzgoje in izobraževanja. Šola je namreč močan 

ideološki aparat države, zato se znotraj šolskega sistema zrcali politično dogajanje na državni 

ravni. 

Potomci priseljencev v Sloveniji v visokem deležu obiskujejo srednje poklicne šole, medtem 

ko je delež potomcev priseljencev v srednjih strokovnih šolah in gimnazijah nižji. Namen 

magistrskega dela je proučiti položaj dijakov potomcev priseljencev v srednji poklicni in 

strokovni šoli ter ugotoviti, v kolikšni meri, glede na pričevanja dijakov in njihovih staršev, 

pedagoški delavci delujejo v skladu s principi in smernicami interkulturne pedagogike. 

Zavzemanje interkulturne pedagogike se razprostira na interakcijo med različnimi kulturami, 

pri čemer se poudarja enakopravno izmenjavo jezikov, kultur in tradicij ter priznava 

medsebojne enakovrednosti vseh kultur na enem ozemlju. Raziskava je opravljena v 



industrijskem mestu Velenju, ki je bilo zaradi možnosti zaposlitve privlačno za priseljence in je 

v njem še zdaj posledično večje število potomcev priseljencev. Namen je raziskati, ali se 

številčnost priseljencev na enem mestu pokaže kot prednost ali le še dodatna ovira, v smislu 

razumevanja in strpnosti večinskega prebivalstva do pripadnikov priseljencev ter ali se, zaradi 

številčnosti priseljencev, njihovo doživljanje izobraževanja, izbira srednje šole in želja po 

doseganju šolskih uspehov, spreminja v smeri pozitivnejših trendov. 

Ideal interkulturne šole namreč dojema kulturne, verske in jezikovne razlike kot povsem 

vsakdanjo situacijo in z njo ravna kot učnim sredstvom, ki je dragocen vir znanja in 

razumevanja ter s tem pripomore k sprejemanju in priznavanju različnosti. Raziskava preverja, 

koliko se ta ideal interkulturne šole udejanja v praksi v velenjskih srednjih šolah. 

Rezultati vodijo do ugotovitve, da so potomci priseljencev v Velenju zelo dobro sprejeti v 

neformalnih situacijah, medtem ko pri formalnih prihaja do diskriminacije in neenakopravne 

obravnave. Nekateri intervjuvanci namreč poročajo o izkušnjah z diskriminacijo znotraj 

šolskega sistema in na trgu dela, pri iskanju zaposlitve. Pokaže pa se visoka želja potomcev 

priseljencev po šolskem uspehu in nadaljnjem izobraževanju ter podpora in visoka 

pričakovanja s strani njihovih staršev v zvezi s šolanjem, kar je ena od ključnih ugotovitev, saj 

kljub predhodnim raziskavam in teoretičnim izhodiščem, ki dokazujejo, da potomci 

priseljencev dosegajo slabše učne rezultate in se praviloma vpisujejo v triletne poklicne šole, 

ki pogosto ne vodijo do nadaljevanja šolanja, v pričujočem primeru intervjuvani dijaki iz 

Šolskega centra Velenje tega niso potrdili. 

  

Ključne besede: potomci priseljencev, interkulturna pedagogika, interkulturnost, srednja 

poklicna in strokovna šola, Velenje.  



ABSTRACT 

 

Descendants of immigrants are children of immigrant parents in Slovenia. Descendants of 

immigrants are thus born in Slovenia and even live their whole lives here and are therefore 

part of the Slovenian educational system. The first generation of immigrants have migrated 

within the boundaries of then common state of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia 

(SFRY shorter Yugoslavia),  which was formed by several countries of South Slavic peoples, 

who spoke (and speak) similar languages. After the collapse of Yugoslavia in 1991, new 

borders were created and the immigrants found themselves on "foreign" soil. In this work the 

focus is on descendants of immigrants from former Yugoslavia who generally have the 

Slovenian citizenship. Despite the fact that they are Slovenian citizens, the descendants of 

immigrants in Slovenia face a number of difficulties, the crisis of cultural identity, refusal by 

the majority of population and the underprivileged treatment in the process of education.  

School employees expect them to be fully integrated into Slovenian society and the 

educational system as they spend their whole lives living in Slovenia. On the other hand, due 

to generalization, they are often and very quickly subject to various stereotypes and 

prejudices. They are believed to receive less support and lower performance expectations 

from teachers and other professional staff. 

To engage students who are descendants of immigrants in schools there are strategies and 

guidelines that can help practitioners work in a culturally mixed classes. In addition to the 

rather vague strategies and guidelines there is no systematic pairing of professionals of the 

existence of such documents. This is certainly a result of putting too little attention at the 

political level to the issue of unequal starting opportunities of the descendants of immigrants 

in the process of education. The school is a powerful ideological apparatus of the state, so the 

school system reflects the political development at the national level. 

Descendants of immigrants in Slovenia mostly attend secondary vocational schools (3-year 

programme), while the minor proportion of descendants of immigrants attend secondary 

vocational schools (4-year programme) and gymnasiums/grammar schools. The purpose of 

the thesis is to study the situation of students who are descendants of immigrants in 

secondary vocational and technical schools, and to determine the extent to which, according 

to the testimony of students and their parents, teaching staff act in accordance with the 

principles and guidelines of intercultural education. Intercultural pedagogy calls for 



interaction among different cultures, emphasizing the equal exchange of languages, cultures 

and traditions as well as the mutual recognition of the equivalence of all cultures in one 

territory. 

The survey that was carried out in the industrial city of Velenje, which attracted many 

immigrants due to attractive employment opportunities, has now consequently a greater 

number of descendants of immigrants. The purpose is to investigate whether the abundance 

of migrants in one place shows up as an advantage or just an additional barrier in terms of 

understanding and tolerance of the majority population towards the immigrants, and 

whether, because of the abundance of immigrants, their experience of education, choice of 

secondary school and the desire to achieve school successes, changes in the direction of more 

positive trends. 

An ideal intercultural school percieves cultural, religious and linguistic differences as entirely 

everyday situation and treat them as a learning medium, which is a valuable source of 

knowledge and understanding and thereby contributes to the acceptance and recognition of 

diversity. The study examines the extent to which the ideal intercultural school is 

implemented in practice in Velenje secondary schools. 

The results lead to the conclusion that the descendants of immigrants in Velenje are very well 

accepted in informal situations, while in formal situations they might be subject to 

discrimination and unequal treatment. Some interviewees reported about their experiences 

of discrimination within the school system and at the labor market when searching for work. 

There is a high desire of descendants of immigrants for achieving the success at school and 

acquiring further education. There is also a great support and high expectations from their 

parents in relation to education, which is one of the key findings. Despite previous research 

and theoretical frameworks demonstrating that the descendants of immigrants attain worse 

learning outcomes and normally enter into a three-year vocational schools and  often do not 

continue their education, in the present case, interviewed students from the school Centre 

Velenje have not confirmed it. 

 

 

Keywords: descendants of immigrants, intercultural pedagogy, interculturality, secondary 

vocational and technical school, Velenje. 
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1 UVOD 

 

Potomci priseljencev v srednji poklicni in strokovni šoli je tema, ki me zanima iz dveh razlogov. 

Prvi je, da sem zaposlena na srednji šoli, drugi pa, da sem tudi sama potomka priseljencev. 

Kljub temu se pri svojem delu s potomci priseljencev znajdem v situacijah, ko delujem bolj po 

občutku in storim, kar mislim, da je prav, saj je Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) edini dokument, ki nudi 

določeno pomoč strokovnim delavcem, zelo ohlapno zapisan. Prav tako je namenjen bolj 

dijakom priseljencem kot pa potomcem priseljencev. Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole (2012), ki jih dobimo šele leta 2012 nudijo nekoliko bolj celovite 

pristope na različnih področjih, vendar so tudi te bolj pisane na kožo priseljencem kot pa 

potomcem priseljencev, čeprav se le-ti v marsikaterem pogledu precej razlikujejo. 

 

Stroka se že zelo dolgo ukvarja s problemom potomcev priseljencev v vzgojno-izobraževalnih 

sistemih, šele v zadnjem času pa dobivamo nekoliko bolj celovite odgovore glede soočanja z 

omenjeno problematiko. V pričujočem delu skušam znotraj teoretičnih izhodišč ponuditi 

odgovore na vprašanja, ki se mi porajajo in bi se morala porajati vsakemu strokovnemu 

delavcu, ki je zaposlen na šoli, katero obiskujejo tudi potomci priseljencev. Gre za vprašanja, 

kako delati v večkulturnem razredu, ali je delo potrebno prilagoditi, ali so potomci priseljencev 

že tako integrirani, da posebnih prilagoditev ne potrebujejo. Nadalje v teoretičnih izhodiščih 

predstavljam problem diskriminacije potomcev priseljencev s strani vrstnikov in delavcev šole 

ter kako se na primere diskriminacijske prakse lahko odzovemo strokovni delavci in kako lahko 

ozavestimo morebitno lastno diskriminacijsko prakso. Skušam poiskati primere dobre prakse, 

s katerimi lahko država pride na proti vzgojno-izobraževalnim ustanovam pri reševanju 

problematike potomcev priseljencev. Država, politika na državni ravni, posledično družba kot 

taka in tudi šolski sistem morajo namreč delovati enotno, da bi lahko dosegli pozitivne 

spremembe na področju interkulturnosti. 

 

Interkulturna šola je namreč šola, ki se zavzema za interakcijo med različnimi kulturami s 

poudarkom enakopravne izmenjave jezikov, kultur in tradicij ter priznava medsebojno 

enakovrednost vseh kultur na enem ozemlju. Pri tem se do kulturne, jezikovne in verske 
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raznolikosti vede popolnoma vsakdanje in raznolikost izkoristi za učno sredstvo, ki je lahko 

dragocen vir znanja in razumevanja.  

S svojo raziskavo se torej odzivam na neupoštevanje šol zgoraj omenjenega ideala 

interkulturne šole, saj so potomci priseljencev velikokrat obravnavani kot neenaki svojim 

slovenskim vrstnikom. Pogosto so namreč diskriminirani, dosegajo slabše učne rezultate in so 

deležni manjše podpore, pomoči in spodbude s strani šolskih delavcev, kar je posledica 

generalizacije. Zato se mi zdi pomembno raziskati predvsem mnenja in stališča potomcev 

priseljencev samih, v dosedanjih raziskavah smo namreč le redko slišali še njihove glasove.  

 

V Velenju je število potomcev priseljencev izredno visoko, zato zasedajo pomemben delež v 

velenjskih srednjih šolah, tako poklicnih kot tudi strokovnih. Sicer je znano, da potomci 

priseljencev v Sloveniji obiskujejo večinoma triletne poklicne srednje šole, ki pomenijo oz. so 

pomenile najhitrejšo pot do pridobitve poklica in zaposlitve. Danes, v času, ko ni nikakršnega 

zagotovila za zaposlitev, se trend izbire srednje šole na splošno spreminja.  

V empiričnem delu želim s kvalitativnim raziskovanjem, in sicer z delno strukturiranim 

intervjujem, pridobiti poglobljene informacije o subjektivnem doživljanju in počutju dijakov 

potomcev priseljencev v vzgojno-izobraževalnih kontekstih. Osnovni namen naloge je raziskati 

posameznikovo doživljanje izobraževalnega procesa, preveriti možnosti udejanjanja principov 

interkulturnosti ter na podlagi rezultatov oblikovati smernice oz. predloge za bolj senzibilno 

obravnavo dijakov priseljencev s strani delavcev šole.  

Raziskovalna vprašanja, ki bodo vodilo za izdelavo empiričnega dela se tako glasijo: kaj 

dijakom potomcem priseljencev in njihovim družinam pomeni izobraževalni proces in kakšne 

so njihove poklicne vizije, kako dijaki potomci priseljencev doživljajo svoj učni uspeh, svoje 

odnose z delavci šole ter svoje odnose z vrstniki, v katerih situacijah bi dijaki potomci 

priseljencev potrebovali več razumevanja oz. podpore s strani delavcev šole v povezavi z 

njihovo večkulturnostjo. 
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TEORETIČNI DEL 

2 TERMINOLOGIJA IN RAZVOJ INTERKULTURNE PEDAGOGIKE 

 

2.1 Mulitikulturno, medkulturno, interkulturno 

 

V sodobnih globaliziranih družbah na istem ozemlju živijo pripadniki z različnimi kulturnimi 

ozadji. O tem so si enotni tudi raziskovalci in avtorji, vendar se njihova enotnost razblini, ko 

gre za poimenovanje tega družbenega pojava (več kultur na istem prostoru). Zaznati je namreč 

razhajanja v poimenovanju in prav tako v prevajanju izrazov v slovenščino. Tako smo lahko 

priča uporabi semantično neizenačenih izrazov medkulturno, interkulturno, 

multikulturalizem, kulturni pluralizem, transkulturalizem ipd. Za pomembno semantično 

razliko gre predvsem med izrazoma multikulturno in interkulturno, medtem ko med izrazoma 

medkulturno in interkulturno ni razlike in ju tudi v pričujočem delu uporabljam izmenično. V 

nadaljevanju pojasnjujem omenjene pojme in opozarjam na pomembnost razlik med njimi. 

 

Pojem multikulturnost je razumljen kot širši od medkulturnosti in pomeni sobivanje kultur 

brez večjih interakcij med njimi (Kymlicka, 2005). Multikulturalizem skuša spreminjati 

mišljenje posameznika, da bi le-ta podrl svoje predsodke, ustvarjene fiksne ideje ter 

usmerjenost vase in v lastno kulturo. Pri multikulturalizmu gre za podiranje idealizacij in 

občudovanja le izbranih kultur z namenom vzajemne sprave med kulturami (Shaughnessy in 

sodelavci, 1998). Multikulturalizem je na eni strani boj manjšin za enakopravno vključevanje 

v družbo, na drugi strani pa zahteva potrditev kulturnih razlik, ki temeljijo na etnični oz. rasni 

pristnosti (Solomos in Schuster, 2000).  

Medkulturnost (Kymlicka, 2005) pa je razumljena kot medkulturna interakcija med različnimi 

kulturami, ki živijo na istem geografskem območju. Gre za medkulturno komunikacijo 

posameznikov, ki so pripadniki različnih kultur, in sicer tako, da obsega različna področja 

družbenega življenja, od političnega, kulturnega, do izobraževalnega (z zavedanjem, da so vsa 

področja prepletena in medsebojno povezana).  

Kymlicka (prav tam) pojasnjuje, da pri sobivanju različnih kultur na istem območju, še ni nujno, 

da se medsebojno priznavajo, razumejo in spoštujejo. Prav nasprotno, saj lahko prihaja celo 

do stigmatiziranja in izključevanja. Kljub svojim državljanskim pravicam, se mnoge kulturne 
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skupine v sodobnih družbah namreč še vedno počutijo odrinjene na obrobje družbe. 

Manjšinske kulturne skupine niso na družbenem robu samo zaradi svojega socialno-

ekonomskega statusa, ampak zaradi svojega kulturnega ozadja, torej zaradi svoje drugačnosti 

od večinske skupine. Vrednost neke kulture pa je zelo relativna stvar in vrednostni pomen 

neke kulture lahko razumemo le, če se vživimo vanje, spoznamo in sprejmemo njihove 

kriterije ocenjevanja ter jih poskušamo razumeti s tega vidika, piše Skubic Ermenc (2006) in 

tako nakaže na povezavo med multikulturno in medkulturno družbo. 

Na terminološke zadrege z multikulturnostjo opozarja tudi Dragoš (2005), vendar hkrati 

poudarja, da večpomenskost termina multikulturalizem ni razlog za njegovo opuščanje. 

Dejavnika, ki razlikujeta pomen in primernost uporabe terminov multikulturnost in 

medkulturnost, pa sta prav komunikacija in interakcija med pripadniki različnih kultur. 

 

Multikulturalizem se sicer usmerja na drugačnost in ohranjanje poudarka med ''mi'' in ''oni'' 

(Mejak, 1991), vendar se njegova pomanjkljivost kaže v nepriznavanju nujnosti sodelovanja in 

interakcije različnih kultur. Razmejevanje med ''mi'' in ''oni'' pa gre preko meja zgolj 

razlikovanja, temveč se kaže v obliki stigmatiziranja drugače mislečih ali kakorkoli drugačnih. 

Prav zaradi omenjene pomanjkljivosti se je uveljavil kritični multikulturalizem, za katerega se 

pojavljata tudi izraza uporniški ali radikalni. Gre za kritike obstoječih odnosov (zlasti v ZDA), ki 

jih McLaren (1995) povezuje z analizo novodobnega kolonializma in evropocentričnosti. 

Kritični multikulturalizem vpeljuje diskurz o človekovih pravicah kot osnovo za demokratične 

medkulturne odnose, pri čemer zavrne in izpodbije hierarhijo, v kateri so nekatere skupine 

manjšinske, druge pa večinske in normativne. S stališča kritičnega multikulturalizma je torej 

potrebno zagotoviti enak dostop do socialnih virov in doseči transformacijo dominantnih 

odnosov oblasti, ki ta dostop o(ne)mogočajo glede na rasno, spolno in razredno pripadnost. 

Kritični multikulturalizem torej poudarja pomen človekovih pravic v nastajanju moderne 

multikulturne družbe, ki naj bi temeljila na prehajanju, kulturni izmenjavi in kulturnem 

dialogu. S to idejo se kritični multikulturalizem približa interkulturnosti, saj je eden izmed ciljev 

interkulturnosti upoštevanje razlik med kulturami in posamezniki in hkrati sprejemanje 

vsakega posameznika, nosilca neke kulture kot individuuma. Interkulturnost sugerira 

»možnost in nujnost navzkrižnih medsebojnih zvez med pripadniki različnih kultur« 

(Razpotnik, 2002, str. 15).  

Tudi Safran (2010) opozori na dialog med kulturami, kar vodi k sodelovanju, medsebojnemu 

bogatenju in vzajemnemu spoštovanju in je lahko vez med multikulturno in medkulturno 
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družbo. Medkulturni dialog, ki je v izvirniku Bele knjige (White Book) poimenovan kot 

''intercultural dialogue'' (White Book, 2008, str. 17), zahteva posameznikovo svobodo in 

sposobnost izražanja, ob tem pa tudi njegovo pripravljenost in zmožnost poslušanja mnenj 

drugih. Medkulturni dialog teži k razvijanju globljih razumevanj različnih kulturnih nazorov z 

namenom večje participacije, s čimer v skupnosti spodbuja strpnost in spoštovanje do drugih. 

Prispeva pa tudi k političnemu, gospodarskemu, kulturnemu in socialnemu vključevanju ter k 

povezovanju različnih kultur med seboj.  

 

Nadalje je interkulturalizem opredeljen kot politika medsebojnega spoznavanja, razumevanja, 

sprejemanja, soodvisnosti in enakopravne izmenjave jezikov, kultur in tradicij. Predpona 

''inter'' poudarja interakcijo in razbijanje barier, kulture pa se pojmuje kot medsebojno 

enakovredne (Zidarić, 1994). Dejstvo, da evropske države postajajo multikulturne, je Evropa 

uradno sprejela, še več, uradno je sprejela tudi, da multikulturalizem prinaša v življenje 

Evropejcev novo kakovost. Biti pripadnik manjšine ne sme pomeniti primanjkljaja, temveč 

drugačnost, drugačno kakovost. 

 

Videti je, da različni avtorji uporabljajo pojma medkulturno in interkulturno z enakim 

pomenom, čeprav se v našem strokovnem prostoru vse bolj uveljavlja pojem interkulturno.  

Kot že omenjeno v pričujočem delu uporabljam izraza interkulturno in medkulturno izmenjaje, 

kot enakovredna in semantično izenačena (s pomenom vzajemnosti, povezovanja, 

spoznavanja in enakovrednosti kultur). 

 

Ker v sodobnih družbah sobiva vedno več različnih kultur na istem ozemlju, je medkulturni oz. 

interkulturni dialog lahko pomembna rešitev za globalne izzive današnjega časa. Zato morajo 

države razmisliti, koliko so pripravljene vložiti v sisteme vzgoje in izobraževanja, v prenovo teh 

sistemov, da bo medkulturni dialog postal nekaj samoumevnega za vsakega otroka, 

mladostnika, posameznika kot takega. S kulturno, etnično in versko različnostjo se namreč vse 

pogosteje sooča tudi področje vzgoje in izobraževanja, zato je naloga šole, da usposobi učence 

za življenje v novodobni globalizirani družbi, ki počasi drvi h gospodarskemu in ekonomskemu 

razvoju. Interkulturnost zajema namreč poleg človeške razsežnosti še družbeno-ekonomsko 

razsežnost. Prva temelji na dejstvu (Resman, 2003), da je vsak človek edinstven in ima kot 

svobodno bitje pravico odločati o sebi in svojem življenju. Druga pa poudarja pomembnost 

vsakogar za ekonomski razvoj družbe, ne glede na njegovo rasno, versko in spolno pripadnost. 
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2.2 Termin interkulturnosti v procesu vzgoje in izobraževanja 

 

Tudi pri izobraževanju oz. pri označitvi pedagogike v večkulturnih okoljih različni avtorji 

uporabljajo različne pojme za poimenovanje. Tako se pojavljajo naslednji izrazi: interkulturna, 

multikulturna, mednarodna ali medkulturna ter antirasistična pedagogika (Zidarić, 1994). In 

še migracijska pedagogika, zdomska pedagogika, tujska pedagogika (Ausländerpädagogik) 

(Gstettner, 2003). 

 

Avtorica Risager (2007, str. 5) prav tako ugotavlja, da različni avtorji uporabljajo različne izraze 

za poimenovanje pedagogike v večkulturnem okolju, pri čemer v koraku s časom in družbenimi 

spremembami določene izraze tudi opuščajo in pričnejo z uporabo novih, sodobnejših. »V 

Angliji se tako uporablja izraz cultural studies, v Združenih državah Amerike the teaching of 

culture, v Nemčiji Landeskunde, Kulturkunde (oba pojma v večji meri opuščajo) ali v novejšem 

času interkulturelles Lernen, v Franciji civilisation, culture étrangère ali l’interculturel, v Rusiji 

stranovedenie, na Švedskem včasih realia in kulturorientering, danes bolj v uporabi 

interkulturell förståelse, na Danskem kulturpӕdagogik ali kulturforståelse, na Norveškem 

kulturkunnskap.«. Takšna različnost terminologije je odraz raznolikosti nacionalnih tradicij, 

vendar je vseeno videti, da se najpogosteje uporablja poimenovanje ''interkulturno''. 

 

Svet Evrope (v Novak-Lukanović, 1995) se je prav tako odločil za uporabo izraza ''interkulturno 

izobraževanje'', pri čemer se zavzemajo za enake izobraževalne možnosti za vse skupine. Gre 

za usmerjenost k internacionalizaciji, upoštevanju različnosti ter za izobraževanje proti 

rasizmu. 

 

2.3 Razvoj interkulturne pedagogike 

 

Banks (2009) opisuje, da je v Združenih državah Amerike multikulturno izobraževanje zraslo iz 

gibanja za državljanske pravice, saj so si v 60. letih prejšnjega stoletja Afričani, ki so živeli v 

Ameriki, začeli prizadevati za svoje pravice. Zavzemali so se za odpravo diskriminacije na 

področju trga dela, stanovanjske politike in izobraževanja. Posledice gibanja za državljanske 

pravice so imele velik vpliv na izobraževalne institucije.  
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Skupini afriških Američanov so se pridružile še druge manjšinske skupnosti, ki so zahtevale 

reformo izobraževalnih programov, kjer bi izobraževalne institucije upoštevale tudi izkušnje, 

zgodovino ter kulturo manjšinskih skupin. Manjšinske skupine so šle še dalje, saj so zahtevale 

zaposlovanje temnopoltih posameznikov v šolah, da bi imeli priseljeni mladostniki uspešne 

vzornike tudi iz svojih vrst. Prav tako so zahtevali spremembo učbenikov, kjer bi bila 

upoštevana raznolikost narodov v Združenih državah. 

 

Zanimivo je, da je bil prvi odziv šol in šolnikov izjemno hiter, vendar, kot opozarja Banks (prav 

tam), programi in tečaji niso bili premišljeno zastavljeni. Osredotočeni so bili namreč le na 

določeno etnično skupino, na njene značilnosti, posebnosti in praznovanje praznikov, kar je 

trajalo od leta 1960 vse do zgodnjih 70. let prejšnjega stoletja. Grant in Sleeter (2009) sta 

takšen pristop poimenovala ''single-group studies''. Pristop temelji na poglabljanju oz. 

raziskovanju ene same (manjšinske) skupine, z namenom izboljšanja družbenega statusa ciljne 

skupine. Takšen pristop daje šolskemu znanju politično noto in nikakor ni nevtralen in niti v 

skladu z interkulturno pedagogiko, kakršno poznamo danes.  

Zato avtorja predstavita interkulturni pristop, katerega cilj je zmanjšanje predsodkov in 

diskriminacije do manjšinskih skupin. Cilj pristopa je tudi delovanje v smeri enakih možnosti 

in socialna pravičnost za vse skupine ter vpliv na pravično porazdelitev moči med različnimi 

skupinami. Grant in Sleeter (prav tam) nadaljujeta, da se lahko ta cilj udejanji s prizadevanji 

za popolno reformo šolskega sistema za vse otroke. Šola, ki bi delovala po načelu enakih 

možnosti, bi lahko prispevala tudi k širši reformi družbe. 

 

V 60. letih prejšnjega stoletja je bilo zaznati razvoj kompenzacijskih programov, ki naj bi 

zmanjšali kulturne in socializacijske primanjkljaje in tako povečali možnosti otrok manjšinskih 

kultur za uspeh. Povprečno nižji učni uspeh, ki so ga dosegali učenci manjšinskih kultur, so 

namreč pripisovali neustrezni družinski vzgoji in socializaciji, ugotavlja tudi Skubic Ermenc 

(2003). »Ker so se takrat prvič začeli posebej ukvarjati z vprašanjem multikulturnosti v 

povezavi z neenakimi izobraževalnimi možnostmi, lahko rečemo, da to pomeni začetek 

multikulturne pedagogike.« (prav tam, str. 48). 

 

Risager (2007) opozarja, da ni bilo le gibanje za državljanske pravice tisto, ki je pripeljalo do 

zametkov interkulturnosti. Takrat so namreč Združene države Amerike preplavila še druga 

gibanja: feministična, študentska, hipijevska, gibanja za etnični preporod. Hkrati se je odvijala 
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še vietnamska vojna in demonstracije. Ljudje so dvomili, koliko znanja imajo ameriški politiki 

o drugih kulturah in o njihovi sposobnosti komuniciranja s preostankom sveta. Celoten ta 

proces je, med drugim, vplival na umestitev interkulturnega komuniciranja na dnevni red 

ameriške politike. Avtorica še natančneje določi začetke interkulturne pedagogike, in sicer naj 

bi se začela z objavo knjige, ki jo je napisal Lado (1957, po prav tam), ki se je ukvarjala s 

poučevanjem jezika in se zaključila s poglavjem o primerjavi dveh kultur. 

 

Brooks že leta 1968 (po prav tam) izpostavi pomembnost učenja kulture, ki ni samo geografija, 

zgodovina, sociologija ali literatura, ampak je nekaj, kar je povezano z vsemi naštetimi 

predmeti. Po njegovem mnenju je pri učenju zelo pomembno, da vključimo tako vidne kot 

nevidne aspekte določene kulture.  

V 70. letih prejšnjega stoletja je bila interkulturna pedagogika še vedno obstransko gibanje, 

čeprav so se teoretiki in aktivisti borili, da bi kulturne vsebine postale bolj vidne. To bi lahko 

dosegli z večjo usmerjenostjo na področje kulture in družbe ali z uvedbo bolj namenskega 

poučevanja kulture, ki bi bilo opredeljeno v učbenikih. V Združenih državah Amerike se je v 

tem obdobju razvil cel nabor praktičnih metod za poučevanje o kulturnih razlikah, kar je bil 

odziv na potrebe zunanjih poslovnih uslužbencev mirovnih sil po učenju o interkulturni 

komunikaciji (prav tam). 

 

Medtem ko je v Združenih državah Amerike najti zametke multikulturne (s pomenom 

interkluturne) pedagogike že v 60. letih prejšnjega stoletja (Banks, 2009), segajo začetki 

interkulturnega izobraževanja v Evropi v leto 1973, ko je Komite ministrov Sveta Evrope 

(Commite of Ministers of the Council of Europe) v Stockholmu sprejel resolucijo (Resolution 

/79/35/), ki se nanaša na izobraževanje oz. šolanje otrok priseljenih delavcev in je državam 

članicam nalagala, da (Zidarić, 1994): 

 pospešujejo integracijo otrok priseljencev v izobraževalnem sistemu, 

 pospešujejo ohranjanje kulturnih in jezikovnih vezi z domovino, 

 pomagajo pri reintegraciji otrok priseljencev v šolo in domovino. 

 

Tudi Risager (2007) piše o začetkih interkulturne pedagogike v Evropi v 70. letih prejšnjega 

stoletja. Razvijati bi se naj pričela v razvitih evropskih državah: v Nemčiji, Franciji, na Danskem 

in Norveškem. Interkulturno izobraževanje (Novak-Lukanović, 1995) je bilo namreč rezultat in 

odraz potreb razvitih evropskih držav po integraciji otrok migrantov. 
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Leta 1984 so Združene države Amerike dobile novo pridobitev v korist interkulturne 

pedagogike, in sicer knjigo s spremenjenim podnaslovom, ki se je imenoval »strategije za 

medkulturno komunikacijo« (Seelye, 1984, v Risager, 2007, str. 74). Risager ugotavlja, da je 

bila knjiga zelo površno dopolnjena, le toliko, da je ustrezala interkulturni paradigmi. Ni bilo 

predvideno, da bi učenci z refleksijo razmišljali o ozadjih svoje in drugih kultur.  

V tem obdobju je kar nekaj avtorjev pisalo o interkulturni pedagogiki, kar je privedlo do 

razumevanja interkulturne kompetence kot sposobnosti za prilagajanje in zavedanja kulturnih 

razlik. 

 

Evropa je doživela interkulturni razmah v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je Meyer (1986, po 

prav tam) interkulturno dimenzijo opisal kot sposobnost primernega in prilagodljivega 

obnašanja glede na pričakovanja pripadnika drugačne kulture. Pri tem je pomembno, da se 

zavedamo razlik in medsebojnih kulturnih vplivov ene kulture na drugo in pri tem ostanemo 

zvesti svojemu kulturnemu izvoru.  

 

V 90. letih prejšnjega stoletja so evropski avtorji vse več pisali o interkulturalizmu in 

interkulturni pedagogiki ter o konceptu ponekod predavali tudi študentom. V Franciji je bilo 

poučevanje o človekovih pravicah v šolah podlaga za interkulturne študijske programe 

(Starkey, 1996, po Risager, 2007).  

O interkulturni pedagogiki je torej potrebno razmišljati v situacijah, ko so na istem 

geografskem območju zbrani ljudje iz različnih kulturnih okolij, ki govorijo različne jezike in 

negujejo različne običaje (Mujkanović, 2010). V takšni situaciji ima posameznik možnost 

razvijanja novih stališč, veščin in obnašanj, prek katerih zavestno ali nezavedno reagira na 

posamezne značilnosti različnih kultur, ki jih srečuje in tako, po mnenju Fennes in Hapgood 

(1997), razvija interkulturno kompetenco. 

Interkulturno kompetenco dosežemo, ko gremo skozi vse faze v procesu interkulturne vzgoje, 

in sicer (prav tam): 

 Etnocentrizem naj bi pomenil naraven pojav vse do takrat, dokler se posameznik direktno 

ali posredno ne sooči z drugimi kulturami. Dokler pri posamezniku ni zavesti o drugih 

kulturah in razlikah med kulturami, je rezultat socializacije obvezno v tem, da posameznik 

meri način življenja drugih po merilih lastne kulture. Pri tem nasprotuje vsemu tujemu. 

Etnocentrizem deli svet na dva dela: mi in oni. 
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 Zavest; prvi korak od etnocentrizma je ta, da se zaveš, da obstaja tudi nekaj drugačnega 

od lastne kulture. 

 Razumevanje pomeni v tem primeru spraševanje o tem, kako in zakaj je neka kulturna 

skupina drugačna in kako ta drugačnost vpliva na medsebojno razumevanje pripadnikov 

različnih kultur. Ob tem lahko človek ozavesti tudi lastne predsodke in spozna, s čim je bilo 

njegovo razmišljanje in obnašanje ''okuženo''. 

 Odobravanje in spoštovanje nastopi, ko sprejmeš pripadnika neke kulture skupaj s 

kulturo, ne da bi sodil in si zmožen spoštovati elemente drugačnih kultur tudi takrat, ko 

so kontradiktorni elementom lastne kulture. 

 Presojanje se nanaša na zmožnost razumeti kulturno različnost kot vir rasti in razvoja. 

 Sprememba se nanaša na razvoj novih stališč, veščin in obnašanja, prek katerih 

posameznik zavestno ali nezavedno reagira na posamezne značilnosti različnih kultur, ki 

jih srečuje. To pomeni, da se posameznik adaptira – obnaša se na način, za katerega je 

spoznal, da je uspešen v nekem drugem kulturnem okolju, ob srečanju z drugimi 

kulturami, lahko pa tudi razvije obnašanje, ki ne spada niti v lastno, niti v neko drugo 

kulturo. 

 

Teorije, kako doseči interkulturno kompetenco, so se v 90. letih prejšnjega stoletja kar vrstile. 

Na primer Byram (1997) v model interkulturne kompetence vključuje znanje, odnos in 

spretnosti. Avtor meni, da bi morala interkulturna kompetenca imeti bolj izobraževalno vlogo, 

kjer bi posameznik postal politično izobražen in izoblikoval kritično kulturno zavest.  

 

Vsem teorijam pridobivanja interkulturne kompetence je torej skupno neko znanje, ki ga 

pridobimo v procesu izobraževanja. Zato je interkulturna kompetenca neločljivo povezana in 

celo odvisna od vzgojno-izobraževalnega sistema. Tudi direktive Evropske unije zahtevajo več 

načel in smernic za možne strategije interkulturnega izobraževanja, vendar ne zasnujejo 

jasnega projekta s konkretnimi predlogi (Stoer in Cortesao, 2000). 

 

Slovenija se je na določene zadrege, ki so se pojavljale pri izobraževanju priseljenih učencev 

in dijakov odzvala s Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje 

in izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Strategija) (2007), pri čemer se je opirala 

na dokumente Evropske unije in Sveta Evrope, ki se ukvarjajo z vprašanjem interkulturnosti 

ter omenjajo načela inkluzije oz. vključevanja. 
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Strategija (prav tam) med splošna načela uvršča: 

 vodilo najboljše koristi za otroka, na katerega je treba gledati celostno; 

 nediskriminacija, ki predpostavlja, da so otroci migrantov upravičeni do enakega ravnanja 

in pravic kot ostali otroci; 

 spoštovanje kulturne identitete, kar pomeni, da lahko otroci ohranjajo materni jezik, 

kulturo, vero; 

 zagotovljen dostop do informacij otrokom oz. njihovim staršem v zvezi s pravicami, ki jih 

imajo; 

 ustrezno usposobljeno osebje, ki dela z otroki migranti; 

 upoštevanje dolgoročnih koristi za blaginjo otroka. 

 

Med načela, pomembna za šolski sistem, pa spadajo (prav tam): 

 Dostopnost izobraževanja pod enakimi pogoji, kot jih imajo državljani ali po načelu 

vzajemnosti. 

 Odprtost kurikuluma, strokovna odgovornost in avtonomnost šole ter šolskih delavcev, 

pri čemer se strokovni delavci izobražujejo za medkulturno sodelovanje, iščejo načine 

sodelovanja s starši otrok migrantov, načrtujejo konkretne ukrepe za doseganje 

standardov znanja in ohranjanja kulture otrok migrantov ipd. 

 Enake možnosti in upoštevanje različnosti med otroki, multikulturalizem in 

interkulturalizem. Šola mora poskrbeti za pouk maternega jezika in kulture otrok 

priseljenih staršev in ohranjati njihovo identiteto. Šola organizira dejavnosti o kulturnih in 

jezikovnih razlikah, stereotipih, si prizadeva za medkulturni dialog … ter tako spodbuja 

spoznavanje lastne in drugih kultur. 

 Zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja. Gre za razvijanje 

programov in metod dela, ki so prilagojene otrokom migrantom, še posebej je to 

pomembno v prvih letih šolanja. V veliko pomoč so tudi mreže učne pomoči med učenci. 

 Aktivno učenje in zagotavljanje možnosti izražanja skozi metode in oblike dela, ki 

upoštevajo kulturno in jezikovno različnost. Vrtci in šole naj spodbujajo otroka h govoru z 

drugimi otroki in z odraslimi v njegovem jeziku ali jeziku okolja. 

 Sodelovanje s starši, pri čemer ima posebno nalogo svetovalna služba. Sodelovanje s starši 

mora biti vključeno v strategijo izobraževalne ustanove, ki naj razvija različne oblike 

sodelovanja, tako staršev migrantov kot tudi staršev večinskega prebivalstva. 
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Strategija (2007) razdeli migrante v več skupin, kamor med drugim prišteva tudi priseljence 

druge in tretje generacije, torej potomce priseljencev, ki so rojeni v Sloveniji. Potomce 

priseljencev pa upoštevajo tudi Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (v 

nadaljevanju: Smernice) (2012), ki so nek odziv na Strategijo (2007) oz. uresničevanje le-te, 

saj opredeljujejo ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja za integracijo priseljencev. 

Smernice (2012, str. 1) želijo otrokom priseljencem ter potomcem priseljencev z načrtnim 

vključevanjem v šole in z oblikovanjem postopkov za njihovo učinkovito integracijo »zagotoviti 

uspešno premagovanje težav pri učenju, ki izvirajo iz nezadostnega jezikovnega znanja, razlik 

med kulturo družine in kulturo okolja, iz nepopolne vključenosti v družbo in iz razlik v šolskih 

sistemih in programih izobraževanja med državo izvora in Slovenijo.«. Pri tem izhajajo iz 

splošnih človekovih in otrokovih pravic. 

Smernice (2012) so sestavljene iz poglavij, ki opredeljujejo splošna izhodišča in načela za 

vključevanje ter napotke, predloge in ideje za udejanjanje navedenih načel. V tem pogledu 

Smernice predstavljajo nek premik v smeri reševanja problematike potomcev priseljencev v 

vzgojno-izobraževalnih sistemih. Za učinkovito vključevanje otrok priseljencev in potomcev 

priseljencev ter uresničevanje njihovih pravic do izobraževanja Smernice (2012, str. 3-6) 

izpostavljajo naslednja načela in cilje: 

 Načelo odprtosti, avtonomnost in strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega 

zavoda in strokovnih delavcev v njem.  

To načelo temelji na pojmovanju drugačnosti kot vrednote ter predvideva znanje in 

veščine strokovnih delavcev za medkulturno učenje in poučevanje. Vključevanje otrok 

priseljencev in potomcev priseljencev ter strategije dela z njimi morajo biti opredeljena v 

letnem delovnem načrtu vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Načrtovani konkretni 

ukrepi za doseganje standardov znanja otrok priseljencev in potomcev priseljencev 

vključujejo tudi možnosti zagotavljanja pravice do ohranjanja lastne kulturne identitete. 

 Načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje otrokove 

izvorne kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti. 

Načelo, ki je najobsežnejše zajema sodelovanje šole s starši ter pomoč staršem pri sami 

vključitvi otroka v vzgojno-izobraževalni sistem, pri čemer mora biti šola otroku v podporo 

tako pri uporabi maternega jezika, kot tudi pri aktivnem spodbujanju k razvoju 

sporazumevalnih zmožnosti v slovenskem jeziku. Večjezičnost je namreč dejstvo sodobne 

družbe, s tem pa tudi vzgojno-izobraževalnega sistema, saj ne predpostavlja le uporabe 

več jezikov, pač pa tudi neposredno premagovanje medkulturnih ovir. Značilnost 
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multikulturne (s pomenom interkulturne) šole se kaže v tem, da vsi strokovni delavci šole 

gledajo na kulturno, versko in jezikovno raznolikost kot na povsem vsakdanjo situacijo (kar 

tudi je, op. avtorice), ki vključuje pripadnike večinske in manjšinske populacije. V skladu s 

tem vsebine in metode dela vsebujejo vrednote, ki zagotavljajo razvoj interkulturne 

kompetence otrok.  

 Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja. 

Načelo predvideva izdelavo individualnega načrta aktivnosti za vsakega otroka priseljenca, 

v katerem so, med drugim, navedene potrebe in specifike dijakov, pripadnikov drugih 

kultur ter načrt spremljanja doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

 Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov 

izražanja – učenje jezika. 

Otroke priseljence in potomce priseljencev je potrebno spodbujati h komunikaciji na 

splošno (v različnih funkcijah in pri različnih dejavnostih), pri čemer naj uporablja materni 

jezik, slovenski jezik ali mešanico obeh. Vsi strokovni delavci morajo biti seznanjeni o 

neznanju oz. pomanjkljivem zaznju slovenščine pri otrocih priseljencih in potomcih 

priseljencev. 

 Načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo. 

V šoli je potrebno določiti osebo (tako imenovanega zaupnika), ki bo predstavljala most 

med starši in šolo ter lokalnim okoljem ter bo skrbela za interakcijo med njimi.  

 
Smernice (2012) so okvirni dokument, s svojimi splošnimi usmeritvami pa so lahko v pomoč 

pri uspešnem vključevanju otrok priseljencev in potomcev priseljencev ter načrtovanju 

vzgonjo-izobraževalnega dela za vse otroke. Strokovno delo je v kulturno mešanih šolah (torej 

v vseh šolah, op. avtorice) lahko sicer naporno, vendar na drugi strani predstavlja obogatitev 

na osebni in profesionalni ravni ter strokovne delavce ves čas postavlja pred izziv za razvoj 

posameznika in šole kot celote.  

Do sedaj sem pisala o različnih poimenovanjih in o razvoju interkulturnosti ter o dokumentih, 

ki so trenutno na razpolago in so lahko v pomoč strokovnim in vodstvenim delavcem v šolah. 

Kako je z udejanjanjem interkulturnosti v praksi ter na kakšne težave s tem v zvezi lahko 

naletimo, če imamo v mislih, da je šola ideološki aparat države, spregovorim v nadaljevanju.   
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3 ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT DRŽAVE IN DISKRIMINACIJA KOT NJEN 

DEL 

 

Vzgojno-izobraževalni sistem je potrebno obravnavati kot integralni del političnih in 

ekonomskih struktur družbe (Novak-Lukanović, 1995), saj je močan ideološki aparat 

(Althusser, 1980).   

Sturken in Cartwright (2001) definirata koncept ideologije kot sistem prepričanj, ki obstajajo 

v neki kulturi. V šolah so ideološka prepričanja največkrat posredovana prek šolskih 

učbenikov, pri čemer je zelo pomembno, da vse to deluje naravno. Torej, da ideološki 

konstrukti niso predstavljeni kot del sistema prepričanj, ki jih seveda ustvarja kar sama 

kultura, ampak da so preprosto naravni. 

Althusser (1980, str. 58) navaja, da je šolski sistem vladajoči ideološki aparat države. Pri tem 

poudarja, da »je prav šolski ideološki aparat tisti ideološki aparat države, ki je po hudem 

političnem in ideološkem razrednem boju proti staremu vladajočemu ideološkemu aparatu 

države prišel na vladajoči položaj v zrelih kapitalističnih formacijah.«.  

Apple (1998) poudarja, da je v vzgojno-izobraževalnih institucijah legitimno znanje vedno 

tesno povezano z družbenim dogajanjem. Skupine, ki imajo ekonomsko, politično in kulturno 

moč narekujejo, kaj velja za legitimno znanje. »Izobraževanje namreč ni izoliran skupek 

institucij in ni ločeno od neenakosti v širši družbi, ampak je v te odnose globoko vpleteno. Kaj 

velja kot znanje, kako je organizirano, komu je dovoljeno, da ga poučuje, kaj velja kot ustrezen 

dokaz, da ga je nekdo osvojil, in – prav tako pomembno – kdo je poklican, da sprašuje in 

odgovarja na ta vprašanja, to je bistveni del načina, s katerim se gospostvo in podložnost v 

družbi obnavljata in spreminjata.« (prav tam, str. 122). 

 

V Združenih državah Amerike obstajajo obsežne dokumentacije (McCarthy, 1995), ki 

dokazujejo, da ni samo vsebina tista, ki je diskriminatorna, pač pa tudi pedagoška praksa. 

Učence iz manjšinskih skupin pogosteje razporejajo v nižje nivojske skupine, učitelji 

posledično od njih manj pričakujejo, prav tako so deležni manj njihove pozornosti in pomoči, 

šole pogosteje ne dokončajo. Da so pričakovanja učiteljev do priseljencev manjša, izpostavlja 

tudi Hodges Persell (2009), še bolj pa je zaskrbljujoče, da jih učitelji ne pohvalijo, ko bi si 

pohvalo zaslužili. Torej, kadar dosežejo dobre rezultate, ko naredijo nekaj dobrega, skratka, 

ko sami dokažejo, da so sposobni in enakovredni.  
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O diskriminaciji priseljencev s strani učiteljev, ki temelji predvsem na predsodkih in stereotipih 

piše tudi Dekleva (2002). Interakcija med učiteljem in učencem oz. dijakom pomembno vpliva 

na učni uspeh le-tega. Odnosi, vzpostavljeni med učitelji in učenci oz. dijaki, igrajo pomembno 

vlogo pri tem, kako učitelji vidijo učenca oz. dijaka. Takšni vzpostavljeni odnosi pa vplivajo na 

učiteljeva pričakovanja in na njihove spodbude, kar pa je konec koncev tesno povezano z 

ocenjevanjem. 

 »Ocena torej ni le rezultat učenčevega znanja. Nanjo vplivajo npr. vedenje, pričakovanja 

učitelja pa tudi odnos, ki je lahko bolj ali manj obremenjen s predsodki in stereotipi učitelja.« 

(Peček Čuk in Lesar, 2010, str. 175). 

Kot diskriminacijo bi lahko označili tudi dejstvo, da učitelji ne upoštevajo zakonskih določb in 

jih v praksi ne izvajajo. Sicer so le-te pomanjkljive, pa vendarle.  

 

Banks (2009) prav tako opozarja na problem izobraževanja, ki je usmerjeno izključno na 

vsebine, povezane z različnimi etničnimi in kulturnimi skupinami. Največjo grožnjo 

interkulturni pedagogiki vidi v učiteljih, ki nikakor ne vidijo, kako bi bile vsebine njihovega 

pouka povezane z vidikom večkulturnosti. Meni, da takšni učitelji zelo hitro zavrnejo 

interkulturna načela, z obrazložitvijo, da za poučevanje njihovega predmeta niso pomembna. 

Ugotavlja, da se to v večji meri pojavlja s strani učiteljev matematike in naravoslovja. Čeprav 

je takšen argument izven konteksta, meni Banks, lahko postane legitimna oblika upora proti 

interkulturnemu izobraževanju v šolah. Poleg tega, se zagovarjajo učitelji, sta matematika in 

naravoslovje za vse enaka, ne glede na kulturno pripadnost posameznika. In prav zaradi tega, 

pravi Banks, mora biti interkulturno izobraževanje opredeljeno širše, da lahko učitelji iz 

širokega spektra svojih področij najdejo primerne odgovore in načine na izzive v večkulturnih 

razredih. Odpor do izvajanja interkulturnega izobraževanja v praksi s strani učiteljev bi se tako 

zmanjšal. Učitelji in šole nasploh se morajo zavedati, da »drugačnost posameznika ni le ovira, 

ampak tudi vrednota, pomembna za vse (marginalizirane učence in učence večinske 

populacije), zato je pomemben element razredne in šolske skupnosti graditev inkluzivne 

kulture sobivanja kot zmožnosti spontanega sprejetja drugačnosti kot vrednote.« (Peček Čuk 

in Kroflič, 2009, str. 42).  

Da bodo učenci oz. dijaki drugačnost spontano sprejemali kot vrednoto, mora celotna šolska 

klima delovati v tej smeri. Iz tega stališča je nujno, da vsi učitelji, tudi tisti, ki poučujejo 

naravoslovne predmete, v pouk svojega predmeta umestijo prvine interkulturnosti. Pri tem 

ne gre za to, da bi npr. učitelji, ki poučujejo matematiko, morali na vsak način povezati svojo 
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snov z različnimi kulturami, saj so principi reševanja matematičnih nalog ne glede na kulturno 

pripadnost posameznika res enaki. Kljub temu pa morajo poznati značilnosti in posebnosti 

določenih narodnosti in kultur, kar jim omogoča vpogled v razumevanje določenih težav, s 

katerimi se soočajo priseljenci. Na primer vidik branja števil je lahko pri matematiki zelo 

pomemben. Medtem ko se število 21 v slovenščini bere enaindvajset, se v večini jezikov držav 

nekdanje Jugoslavije bere ''dvadeset i jedan''. Razlika je torej v zaporedju prebranih števk, kar 

lahko hitro privede do ''nepravilnih'' rešitev oz. odgovorov. Ne vidim težav, zakaj tudi učitelji 

matematike in naravoslovja v tej smeri ne bi mogli delovati v luči interkulturnosti. Res pa je, 

da bi za takšno delovanje morali poznati jezikovne in kulturne značilnosti posameznih 

pripadnikov narodnih skupnosti, ki so zastopani v razredu. To pa seveda zahteva dodatna 

znanja in usposabljanja, ki so pri nas še vedno premalo na razpolago, sploh pa niso nujna in 

obvezna, kar bi glede na pomanjkljiva znanja s tega področja morala biti.  

 

Apple (1998, str. 133–138) poudarja, da je znanje politično nadzirano preko nacionalnega 

kurikula. Ideja ''skupne kulture'' namreč nacionalno kulturo definira v nostalgičnem smislu, ki 

je pogosto rasističen, saj pozablja, da je kulturna heterogenost družbe ogromna in svoje 

kulturne tradicije črpa z različnih koncev sveta. V nasprotju s tem pa kulturo predstavlja kot 

nek homogen način življenja in ne kot področje različnih razmerij in moči. Znotraj nacionalne 

države in prebivalstva se tako zanika dejanska raznolikost družbenih usmeritev in kultur. 

Skupna kultura naj bi torej zahtevala oz. ustvarjala razmere, v katerih bi lahko vsi ljudje 

sodelovali pri preoblikovanju in ustvarjanju pomenov in vrednot. 

Avtorica Medvešek (2006) opozarja, da ni dovolj zgolj omogočanje vpisa v šolo, ki ga 

predvideva zakonodaja za vse šoloobvezne otroke, tudi potomce priseljencev. Nujno je, da 

imajo potomci priseljencev v procesu vzgoje in izobraževanja enake možnosti za 

napredovanje, pri čemer ne smejo doživljati občutkov diskriminacije.   

 

Na primer v Združenih državah Amerike ugotavljajo (Crosnoe in López Turley, 2011), da 

nekateri priseljenci in potomci priseljencev dosegajo boljše rezultate v procesu izobraževanja 

in višjo raven izobrazbe od ameriških vrstnikov, kar označijo kot ''paradoks''. Paradoks zato, 

ker priseljenci in potomci priseljencev živijo v družinah z nižjim socialno-ekonomskim 

statusom, živijo v soseskah, ki niso ugledne, njihovi starši imajo nižjo izobrazbo, vse to pa naj 

bi vplivalo na slabše učne rezultate in dosežke. V Združenih državah je ''paradoks'' značilen za 

priseljence iz Azije in Afrike, medtem ko ne velja za priseljence z mehiškim ozadjem oz. za 
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priseljence iz Latinske Amerike. Ti se še vedno srečujejo z neenakostjo in slabšimi učnimi in 

izobraževalnimi dosežki. S ''paradoksom priseljencev'' (''immigrant paradox'') se srečujejo tudi 

na Novi Zelandiji (Di Cosmo in sodelavci, 2011), kjer so priseljenci in potomci priseljencev prav 

tako, kljub slabšim izhodiščnim možnostim, uspešnejši od svojih vrstnikov domačinov. Njihov 

boljši uspeh se odraža tako skozi akademske dosežke kot tudi skozi psihično boljše počutje in 

zdravo (manj tvegano) vedenje. Zanimivo je, da so na Novi Zelandiji ugotovili (O’Loughlin in 

sodelavci, 2010, po prav tam), da se ta prednost priseljencev skozi čas in skozi generacije 

poslabša, kar je lahko povezano s procesom akulturacije, ko imajo priseljenci več stika z 

večinskim prebivalstvom in svoje vrednote nekoliko prilagajajo družbi, v katero so se priselili. 

Avtorja (Crosnoe in López Turley, 2011) sta paradoks v Združenih državah Amerike skušala 

pojasniti in ugotovila sta, da tekoči bi- ali multilingvizem pozitivno vpliva na pridobivanje 

akademskega znanja, pri čemer so potomci priseljenci v prednosti. Prav tako sta ugotovila, da 

so pričakovanja staršev priseljencev iz Azije do izobraževanja svojih otrok izredno visoka. 

Starši priseljenci imajo manj kompetenc in spretnosti komuniciranja, slabše obvladajo jezik 

države gostiteljice, kar jim otežuje, da bi bili bolj vpeti v izobraževanje svojih otrok, vendar so 

vključeni na drugačne, manj očitne, a kljub temu pomembne načine. Močne družinske vezi in 

starševska podpora so sredstva, ki potomcem priseljencev zagotavljajo varnost in pomoč, ki 

jo potrebujejo za soočanje s šolskimi izzivi. Starši se s svojimi otroki pogosto pogovarjajo o 

njihovem napredku, o njihovih pričakovanjih in iščejo načine oz. dodatne vire, ki bi jim še 

dodatno pomagali. Na primer priseljenci iz Azije svoje otroke po pouku, med počitnicami in 

odmori pošiljajo v kitajske šole, kjer se učijo jezika, kulture in tako usvajajo dodatne 

kompetence. Poleg tega že zelo zgodaj oblikujejo konkretne načrte za prihodnost in varčujejo 

za nadaljnji študij svojih otrok. 

Videti je, da v Združenih državah Amerike nekateri potomci priseljencev dosegajo visoke 

izobraževalne dosežke, medtem ko drugi ne. Razlog za (ne)uspeh torej ni v pripadnosti 

manjšinski skupnosti priseljencev kot taki, ampak je pravi problem v socialni neenakosti, ki je 

največkrat ekonomsko povzročena (Dragoš, 2005). 

 

Dejstvo je, da izhodiščne možnosti niso za vse enake in bo tako tudi ostalo, saj je nemogoče 

izničiti vse dejavnike, ki vplivajo na neenakost v družbi. Kljub neenakosti pa je možna 

enakopravna obravnava vseh posameznikov v družbi, še zlasti v procesu izobraževanja, k 

čemur bi morali stremeti. V združenih državah Amerike se namreč zavedajo (Baum in Flores, 

2011), da pridobivanje visoke izobrazbe pozitivno vpliva na družbo kot celoto, izboljšuje pa 
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tudi možnosti za gospodarsko in socialno mobilnost posameznikov. Oblikovalci politik (''policy 

makers'') in učitelji se tako osredotočajo na priseljence in se trudijo, da bi jih čim več vključili 

v visoko izobraževanje, saj bi na ta način zagotovili dolgoročno trdnost gospodarstva 

Združenih držav. Leta 2009 (U.S. Bureau of the Census, Current Population Survey po prav 

tam) je imelo terciarno obliko izobraževanja zaključeno 34 odstotkov priseljencev druge 

generacije, od tega je bilo 57 odstotkov priseljencev azijskega izvora, 48 je bilo priseljenih 

belcev, 42 temnopoltih priseljencev in 19 odstotkov priseljencev iz Latinske Amerike. Je morda 

ameriška politika presegla diskriminacijsko prakso in veliko vložila v pozitivno diskriminacijo 

rasno in kulturno drugačnih? Če v tem smislu primerjamo Združene države in Slovenijo, je 

razlika očitna. Medtem ko Združene države vidijo v potomcih priseljencev možnost in 

priložnost za izboljšanje svojega gospodarstva, pa v Sloveniji priseljenci in njihovi potomci 

predstavljajo grožnjo na trgu dela. Vsaj tako nam ta ''problem'' predstavljajo mediji in določeni 

politiki, s čimer le še bolj utrjujejo začaran krog, v katerega so priseljenci in njihovi potomci 

ujeti.  

 

V Angliji in na Švedskem (Jackson, Jonsson in Rudolphi, 2012) se je prav tako pokazalo, da kljub 

diskriminaciji, ki so je deležni priseljeni starši, kljub temu da njihovi potomci odraščajo z manj 

sredstvi kot njihovi sošolci večinskega prebivalstva, imajo nekateri potomci priseljencev višje 

aspiracije po šolskem uspehu in nadaljevanju šolanja (raziskava je slonela le na priseljencih iz 

neevropskih držav). In prav to jim omogoča šolski sistem, ki je usmerjen v izbiro (''choice-

driven'') in je že veliko pripadnikov etničnih manjšin (Kitajce in Indijce v Angliji ter priseljence 

iz Irana, južne in vzhodne Azije na Švedskem) popeljal do visokošolskega izobraževanja ter jim 

tako olajšal njihovo integracijo v državi, kjer živijo. Avtorji (prav tam) kljub optimističnim 

rezultatom opozarjajo, da je še zmeraj precejšen delež pripadnikov določenih manjšinskih 

skupnosti (temnopolti priseljenci s Karibskega otočja in Pakistanci v Angliji ter priseljenci z 

Bližnjega Vzhoda in iz Južne Amerike na Švedskem), ki v izobraževanju niso uspešni in šolanje 

končajo z nižjo izobrazbo. Države gostiteljice bi morale v luči integracijske politike z 

izobraževalnim sistemom zagotavljati pripadnikom vseh etničnih manjšin, da izobraževanje 

nadaljujejo in ga ne zapuščajo prezgodaj. 

 

V Italiji (Barban in White, 2011), podobno kot v Sloveniji, pa se potomci priseljencev večinoma 

vpisujejo v poklicne srednje šole, ki ponavadi ne vodijo do visokošolske izobrazbe. Avtorja 

poleg vseh neenakosti, ki pestijo potomce priseljencev povsod po svetu (nižji socialno-
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ekonomski status, nižja izobrazba staršev, brezposelnost ali začasne zaposlitve), omenjata še 

dodatne vzroke, ki bi lahko vplivali na takšno stanje potomcev priseljencev v italijanskem 

izobraževalnem sistemu. Sprašujeta se, ali morda svetovalni delavci v osnovni šoli učencem 

potomcem priseljencev odsvetujejo vpis v gimnazije ali druge štiriletne strokovne srednje 

šole, čeprav imajo povsem primerljive ali celo boljše ocene od svojih italijanskih vrstnikov. 

Diskriminacija in stereotipi s strani učiteljev so lahko tako močni, da učitelji in svetovalni 

delavci resnično verjamejo, da potomci priseljencev niso sposobni dosegati takšnih rezultatov 

kot Italijani, zato jih usmerjajo v srednje poklicne šole.  

V Nemčiji se potomci priseljencev prav tako v večji meri vpisujejo v poklicne srednje šole, 

vendar raziskave (Lüdemann in Schwerdt, 2013) niso našle povezave z njihovimi slabšimi 

ocenami. Potomci priseljencev imajo namreč primerljive ocene kot pripadniki večinskega 

prebivalstva, a se slednji vseeno v večji meri vpisujejo v gimnazije, in šolanje še nadaljujejo, 

medtem ko potomci priseljencev končajo le poklicne šole. Pri tem igrajo pomembno vlogo 

tudi priporočila učiteljev, ki potomcem priseljencev odsvetujejo vpis v gimnazije. Socialna 

neenakost na prehodu v srednjo šolo je tako lahko ključnega pomena za razumevanje 

neuspeha pri ekonomski integraciji priseljencev nasploh. Kobolt (2010, str. 9) kot temeljni 

razlog socialnega razslojevanja označi »različen dostop do družbenih virov, doseganja stopnje 

izobrazbe in s tem povezanega vstopa v svet dela in tudi socialne moči.«. Socialno 

razslojevanje namreč vpliva, nadaljuje avtorica, na neenake možnosti dostopa mladih do 

ekonomskih in socialnih virov, ki so pomembni za uravnotežen razvoj posameznika. 

 

Čeprav italijansko ustavno pravo določa, da mora država odpraviti vse ovire socialnega in 

ekonomskega izvora, ki ovirajo mobilnost do najvišje stopnje izobraževanja, ti cilji niso vedno 

izpolnjeni. Zdi se, da neenake možnosti v procesu izobraževanja ne delujejo v korist potomcev 

priseljencev, četudi so le-ti preživeli celotno šolsko kariero v državi gostiteljici. Italijanski 

(podobno tudi slovenski, op. avtorice) šolski sistem lahko na ta način ''izpusti'' potencialno 

inteligenčno nadpovprečne učence oz. dijake iz drugačnih kulturnih okolij, medtem ko še 

vedno daje prednost tistim italijanskega izvora (Barban in White, 2011).  

Glede na to, da tudi znotraj slovenskega izobraževalnega sistema vladajo predsodki in 

stereotipi do manjšinskih skupnosti, ki imajo zelo negativne učinke za nadaljnji uspeh učencev 

oz. dijakov, lahko le upamo, da bomo sčasoma to miselnost presegli. 
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Diskriminacija je vsekakor problem, ki šolski sistem pesti že dalj časa. Globalizacija, družbene 

spremembe in pogoste migracije pa jo potiskajo še bolj v ospredje in težijo k razrešitvi tega 

problema znotraj šolskih zidov. Vendar obstaja še širši problem, saj je slabost slovenskega 

izobraževalnega sistema na splošno (Ule in Zidar, 2011), da se ne spreminja dovolj hitro. 

Globalizacija zahteva od družbe oz. države, da v vseh svojih segmentih sledi spremembam, ki 

jih prinaša večkulturnost na nekem ozemlju. Še zlasti morajo idejo strpnosti upoštevati 

vzgojno-izobraževalne institucije ter se osvoboditi predsodkov, stereotipov, ksenofobije in 

diskriminacije do kogarkoli. Ob tem tudi Perotti (1995) ugotavlja, da so nacionalni 

izobraževalni sistemi v Evropi izredno togi in počasni, ko gre za razmišljanje o potrebi, da 

izobraževanje svojih državljanov prilagodijo socialnemu in kulturnemu pluralizmu družbe. 

 

Kljub temu Razpotnik (2002) ugotavlja, da razlikovalni mehanizmi delujejo prav preko 

izobraževalnih in drugih aparatov države. In zato je tukaj zelo na mestu vprašanje, ki ga 

zastavlja Katunarić (1993, str. 18): »Ali lahko izobraževanje nadomesti tisto, kar je bilo 

zamujeno na drugih področjih demokratične in liberalne družbe: omogočiti socialni vzpon, 

interkulturne stike in sploh pripraviti možnosti za uspeh zapostavljenih družbenih in kulturnih 

skupin?«. 
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4 INTERKULTURNOST V SISTEMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 

4.1 Interkulturno izobraževanje 

 

Učitelji in drugi strokovni delavci šole od potomcev priseljencev velikokrat pričakujejo, da so 

popolnoma integrirani v slovensko družbo in šolski sistem, saj vendar že celo življenje živijo v 

Sloveniji. Na drugi strani pa so pogosto in zelo hitro podvrženi raznim stereotipom in 

predsodkom ter deležni manjše podpore in pričakovanj glede uspešnosti s strani učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev. V tem poglavju in v nadaljevanju zato problematiziram o dejanski 

rabi interkulturnosti (v izobraževanju in tudi na državni ravni), saj ima Slovenija glede na vse 

večjo multikulturnost v državi ogromno možnosti za uvedbo in izvedbo interkulturnega 

načela.  

 

Vsebina interkulturnega izobraževanja je usmerjena proti rasizmu, k spoštovanju različnosti 

in pospeševanju enakih izobraževalnih možnosti. Interkulturno pedagogiko tako zaznamuje 

več dejavnikov. Prvi je, da so države vedno bolj večkulturne, kar je tako rekoč dejstvo. 

Naslednji dejavnik je norma, sprejeta po drugi svetovni vojni, da pripadnikom manjšinskih 

etničnih skupnosti v neki državi pripadajo določene pravice, tako skupinske kot individualne. 

Nadalje pa je tukaj še spoznanje, da pripadniki manjšinskih etničnih skupin v šoli ne dosegajo 

tako dobrih rezultatov kot pripadniki večinske etnične skupine in kulture (Skubic Ermenc, 

2003). 

 

V skladu z interkulturnim pristopom naj bi šole sprejemale vse posebnosti etničnih skupin 

(Razpotnik, 2002), od njihove vere, jezika, prehrane in stila oblačenja do njihovih vrednot in 

prepričanj; »nasploh naj bi bila manjšinska kultura in njena verodostojna predstavitev 

vključena v vzgojno-izobraževalni sistem.« (prav tam, str. 15). Resman (2003, str. 65) je 

interkulturno pedagogiko definiral kot »vzgojo k strpnosti, toleranci, sodelovalnosti med 

različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi. Interkulturna vzgoja pomeni 

oblikovanje takih človekovih osebnostnih lastnosti, da se bo človek sposoben dvigniti nad svoj 

kulturni egoizem in doseči nekakšno transkulturnost.«. Skubic Ermenc (2007) interkulturnost 

v pedagogiki razume kot pedagoško-didaktično načelo, ki je usmerjeno na podporo 

spremenjenih odnosov med dominantnimi in podrejenimi etničnimi skupinami. Na ta način 
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namreč prispeva k enakosti izobraževalnih možnosti in razvoju boljših odnosov med 

manjšinskimi skupinami in večinskim prebivalstvom.  

 

Interkulturno izobraževanje je po Fennes in Hapgood (1997) oblika učenja, kjer učitelj 

učencem pomaga, da vidijo medsebojne razlike kot močne točke in vir za ustvarjanje 

večjega zavedanja, in ne kot ovire ali odklone od uveljavljenih norm. Interkulturno 

izobraževanje razloži vsako kulturo v kontekstu in povezavi z ostalimi kulturami. Na ta način 

se spodbuja samoraziskovanje, zanimanje za druge in razumevanje interakcij med kulturami. 

Pri takšnem procesu učenja učenci razvijajo tako intelektualno kot tudi čustveno komponento. 

 

Pri pojmovanju interkulturnosti v pedagogiki se je potrebno zavedati, da gre za načelo (Skubic 

Ermenc, 2007), saj to namreč pomeni vodilo pouka, ki usmerja načrtovanje, izvajanje in 

evalviranje pouka ter na takšen način preveva celoten vzgojno-izobraževalni proces.  

Banks (2009) v medkulturnem izobraževanju vidi vsaj tri stvari: idejo ali koncept, gibanje za 

reformo izobraževanja in proces. Interkulturno izobraževanje vključuje idejo, da morajo vsi 

učenci, ne glede na spol, družbeni razred in etnično, rasno ali kulturno pripadnost, imeti enako 

priložnost za učenje v šoli. Druga pomembna ideja interkulturnega izobraževanja je odprava 

neenakosti v izobraževanju. Nekateri učenci oz. dijaki imajo namreč zaradi svoje pripadnosti 

večinskemu prebivalstvu boljše možnosti za učenje v šolah in posledično za doseganje boljših 

rezultatov kakor njihovi vrstniki, ki pripadajo manjšinskim skupinam in imajo drugačne 

kulturne značilnosti. Vendar negativnih učinkov izobraževalnega sistema, ki je usmerjen le v 

eno kulturo in en jezik, ne spoznamo izključno po učnih dosežkih otrok in mladostnikov 

priseljenih staršev. »Šola mora namreč prevzeti svojo splošno vzgojno nalogo, ki pomeni več 

kot zgolj posredovanje znanja in izdajanje spričeval. Šola kot živ, ustvarjen učni in življenjski 

prostor je tudi osrednji kraj za mlade ljudi, kjer jim posredujejo potrebne vrednote in ključne 

kompetence za aktivno udeležbo v razvijajoči se pluralistični družbi in tudi v svetu, ki se zaradi 

globalizacije in internacionalizacije povezuje z bliskovito naglico.« (Schanz, 2006, str. 25). 

 

Po načelu interkulturne pedagogike je torej šola bistveno več kot le prostor za podajanje 

znanja. Šola je namreč institucija, ki bi morala mlade pripraviti na življenje, kar v 

globalizirajočem svetu pomeni, da morajo mladi biti pripravljeni na mnogotere izbire ter na 

soočanje z negotovostjo, ki jo ustvarjajo izredno hitre spremembe domala na vseh področjih. 

Šola mora upoštevati celosten razvoj mladostnika in stremeti k uporabnosti pridobljenega oz. 
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podanega znanja. Zdi se, da vedno večja možnost izbire pušča mlade v negotovosti, saj niso 

prepričani, da bodo izmed vseh izbrali pravo odločitev. Podobno je v šolah, kjer so učenci in 

dijaki zasipani s kopico informacij in podatkov o posamezni temi, vendar ne vedo, kaj s tem 

znanjem sploh početi oz. kje in na kakšen način ga uporabiti. Interkulturna pedagogika pa 

poleg tega, da obravnava razlike med kulturami in jih presega, deluje na učenca oz. dijaka 

celostno, saj zahteva tako razvoj določenih osebnostnih vrednot mladostnika, zmožnosti 

gradnje pristnih medosebnih odnosov kot tudi širše gledanje in povezovanje, torej globalno 

zavedanje. 

 

S tem v zvezi AFS Intercultural Programs (organizator mednarodnih izmenjav za srednješolce) 

(po Fennes in Hapgood, 1997) obravnava štiri področja, ki jih zajema interkulturna pedagogika 

oz. interkulturno učenje: 

1. Osebne vrednote in sposobnosti: 

 Sposobnost kreativnega mišljenja, ki se kaže v pogledu na vrednote in dogodke z nove 

perspektive ter v ustvarjanju inovativnih rešitev in idej. 

 Sposobnost kritičnega mišljenja, ki se kaže v zavračanju površinskosti in skeptičnem 

presojanju stereotipov. 

 Prevzemanje odgovornosti zase se kaže v povečani samokontroli in prevzemanju 

odgovornosti za lastna dejanja. 

 Zmanjšanje pomena materialnih dobrin, kar je danes velik izziv za mladostnike, ki 

odraščajo v kapitalistični ureditvi. 

 Večje samozavedanje se kaže v zavedanju vpliva kulture na lastne vrednote, vzorce ter 

poglede na svet ter želji in sposobnosti objektivnega pogleda nase.  

2. Grajenje medosebnih odnosov: 

 Empatija, poglobljeno vživljanje v kožo drugih. 

 Sposobnost prilagajanja na spreminjajoče se družbene okoliščine. 

 Cenjenje raznolikosti človeštva kot vrednote in želja po spoznavanju pripadnikov 

drugih kultur. 

 Trud za sporazumevanje z drugimi v njihovem jeziku in z njihovim načinom neverbalne 

komunikacije. 

 Uživanje in samozavestnost v družbi drugih. 
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3. Interkulturno znanje in senzibilnost: 

 poznavanje lastne in tuje kulture ter  

 razumevanje narave kulturnih razlik. 

4. Globalno zavedanje: 

 poglobljen interes in skrb za svetovne zadeve, 

 zavedanje svetovnih povezav ter 

 iskanje rešitev svetovnih problemov. 

 

4.2 Interkulturni kurikulum  

 

Iz zgoraj zapisanega je jasno, da mora šola kot celota tudi vzgajati in ne samo izobraževati. 

Peček Čuk in Kroflič (2009, str. 49-50) opredelita, s čim vse lahko šola vzgaja: 

 z uveljavljanjem šolskih pravil, kjer so določene pravice, dolžnosti in prepovedi dijakov, 

sistem izrekanja pohval, priznanj in podeljevanja nagrad, izrekanje in izvajanje vzgojnih 

ukrepov, sistemom opravičevanja odsotnosti itn; 

 z načini organiziranosti dijakov v skupnosti dijakov na oddelčni in šolski ravni, pri čemer je 

pomembno, kako resno se jemlje predloge, mnenja in pobude, ki jih dijaki oblikujejo; 

 s sodelovanjem med šolo in starši, pri čemer se starše upošteva tudi pri oblikovanju 

politike in prakse šole; 

 z delovanjem šolske svetovalne službe, ki mora biti vpeta v delovanje šole kot celote, kar 

pomeni, da sodeluje in nudi pomoč dijakom, učiteljem in staršem; 

 s ponudbo izvenšolskih dejavnosti;  

 s sodelovanjem med šolo in lokalno skupnostjo ter sodelovanje s socialnimi partnerji; 

 s sodelovanjem šole s širšim/evropskim okoljem (vključevanje v projekte, pobratene 

institucije); 

 s posebnimi projekti na ravni šole (zdrava šola, preprečevanje predčasnega opuščanja 

šolanja, vprašanja inkluzije, vzpodbujanje medkulturnega dialoga …). 

 

Resman (2006) ugotavlja, da mora težišče interkulturne vzgoje sloneti na oblikovanju 

interkulturnega šolskega prostora, katerega jedro je kurikulum. Kljub temu da ima 

interkulturna pedagogika svoje korenine že od 60. let prejšnjega stoletja, strokovnjaki še 

zmeraj nimajo enotnega mnenja, kako oblikovati interkulturni kurikulum. Po načelu 
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interkulturne pedagogike mora le-ta namreč vsebovati kulturne in zgodovinske posebnosti 

različnih skupin. Dela nekaterih avtorjev (Kymlicka, 2005; Banks, 2012) kažejo, da bodo učenci 

iz manjšinskih kulturnih, narodnostnih, jezikovnih in verskih skupnosti težko oblikovali 

pripadnost in nacionalno oz. kulturno identiteto, če se v šolski sistem ne vključi pomembnih 

vidikov njihove etnične in kulturne skupnosti. 

 

Tudi manjšinsko varstvo je zagotovljeno šele takrat, ko se značilnosti in posebnosti 

manjšinskih skupnosti upoštevajo v učnih vsebinah. »Da bi se to res uresničilo, kot priporoča 

tudi Visoki komisar za narodne manjšine Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 

(OVSE), morajo države omogočiti sodelovanje manjšinskih predstavnikov pri oblikovanju 

izobraževalnih programov.«, pravi Roter (2005a, str. 249). Resman (2003) prav tako zapiše, da 

mora kurikulum, v skladu z interkulturno pedagogiko, črpati tudi iz kulturne zgodovine 

manjšine in s teh vidikov pojasnjevati koncepte in principe življenja manjšine in posameznika 

v njej. Nacionalnim in verskim skupnostim ter drugim kulturnim skupinam, ki živijo pri nas, 

moramo dati možnost participacije k šolskemu kurikulumu. S tako odprtostjo, pravi Resman 

(prav tam), šola dokazuje, da ji je mar za pripadnike manjšin in ohranjanje njihove tradicije. 

 

Interkulturnost se zavzema za razvijanje vzajemnega odnosa in komunikacije med kulturami, 

pri čemer v ospredju ni različnost kot vrednota sama po sebi. Kurikulum, ki izhaja iz takšnega 

pojmovanja, pišeta Kroflič in Peček Čuk (2009a, str. 29), »pomeni učenje o vedenju, 

vrednotah, verovanjih in vzorcih obnašanja, ki so značilni za različne etnične skupine, medtem 

ko mora biti naloga interkulturne vzgoje ne le spoznavanje različnosti kultur, temveč da 

omogoča učencem, da raziskujejo različne perspektive in tudi reflektirajo nasprotja, ki jih 

odkrijejo. To pomeni, da šola ne sme biti nevtralna, temveč naj/mora dijakom pomagati pri 

razvoju sposobnosti razumevanja in vrednotenja različnih koncepcij življenja in družb.«. 

Avtorja (prav tam) nadaljujeta, da je pomembna uspešnost šole tako na izobraževalnem kot 

tudi na vzgojnem področju, pri čemer je potrebno tudi kurikulum oblikovati v tej smeri, da 

upošteva vsakega dijaka kot posameznika. 

 

Interkulturna vzgoja se ukvarja s kulturo na sploh, zato je pomembno, da se definirajo vse 

kulture, ki so na nekem ozemlju v kontaktu, še zlasti zato, ker so med seboj pogosto v 

konfliktu. Potrebno je opredeliti relacije med manjšinskimi kulturami ter večinsko kulturo, ki 

se pogosto šteje kot superiorna. Interkulturna pedagogika teži k sporazumevanja med ''našo'' 
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in ''vašo'' kulturo, saj večinska kultura na manjšinske pogosto gleda z vidika stereotipov in 

nekih poenostavljenih shem, čemur pa interkulturna pedagogika nasprotuje (Zidarić, 1994).  

In zato ne bo zadostovalo, če se učnemu načrtu samo doda nekaj posebnosti življenja manjšin, 

saj morajo biti slednje vključene v vsa področja dela šole. Kurikulum institucije dobi oznako 

''interkulturni'' (Resman, 2006, str. 221) šele, ko so njegovi deli povezani skozi skupne 

vrednote tako manjšinskih kot tudi večinske skupine in prevevajo celotno šolsko življenje. Vse 

to zahteva odgovorno šolsko klimo in zavedanje, da ima vpliv na interkulturno vzgojo tudi t.i. 

skriti kurikulum, ki je lahko na eni strani v podporo, po drugi strani pa lahko ruši interkulturno 

sožitje med ljudmi. 

 

Zidarić (1994) nadalje opozarja, da mora interkulturalizem prežemati vzgojno-izobraževalne 

institucije na vseh mestih, kjer je to mogoče, kot to velja za vsako pedagoško načelo. Zato ni 

dovolj, da se pouku določene vsebine in predmete doda, če se hkrati dopušča, da je šola 

etnocentrična, da je večinska kultura predstavljena kot pomembnejša, naprednejša, bolj 

kultivirana, civilizirana, kar se predstavlja skozi različne učne vsebine. Skratka večinska kultura 

ne sme biti prikazana in obravnavana kot nekaj boljšega in večvrednega od ostalih kultur, prav 

tako pa učitelji ne smejo delati razlik med učenci. Pri tem pa učiteljem in šolskim delavcem ni 

potrebno žrtvovati visokih pričakovanj (Kumar in Karabenick, 2009), morajo pa spoznati, da 

raznolikost zahteva spremembe pri pripravah za poučevanje v večkulturnem razredu.  

To pomeni, da učitelji ne smejo od priseljencev manj pričakovati, ampak morajo le prilagoditi 

podajanje snovi in preverjanja ter ocenjevanja znanja na način, da posamezniki ne bodo 

prikrajšani ali v slabšem položaju samo zaradi svoje pripadnosti manjšinski skupnosti. Na tem 

mestu velja opomniti, kar je že storila avtorica Skubic Ermenc (2003), in sicer, da je zmotno 

prepričanje nekaterih učiteljev, da so učenci oz. dijaki priseljenih staršev otroci s posebnimi 

potrebami. Pripadnost manjšinskim skupnostim namreč nikakor ne sme biti razlog, zaradi 

katerega je posameznik opredeljen kot otrok s posebnimi potrebami. 

 

V ospredju multikulturalizma (s pomenom interkulturalizma) ne sme biti različnost sama po 

sebi razumljena kot vrednota, poudarjata Peček in Lesar (2006). Kurikulum, ki izhaja iz 

takšnega pojmovanja, uči namreč le o značilnostih posamezne skupine. »Multikulturalizma se 

torej ne da realizirati le na formalnem, institucionalnem nivoju, v obliki takšnih in drugačnih 

kompenzacijskih programov, temveč zahtevajo učitelja, ki je senzibilen za to, kaj je v 

določenem primeru za različne učence pravično in kaj ne, učitelja, ki zna tudi strokovno 
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utemeljiti, zakaj z nekim učencem ravna oz. ne ravna drugače kot z večino.« (prav tam, str. 

21). 

Resman (2003, str. 65) navaja, da interkulturne vzgoje v šoli ne more biti brez »dogovora o 

temeljnih vrednotah, kot so enakopravnost, toleranca in sožitje, brez usvojenih spretnosti 

medsebojnega komuniciranja (poznavanje jezika komunikacije) in možnosti participacije«. 

Našteta načela namreč niso le stvar manjšin, pač pa zadevajo vse, ki sodelujejo v šolskem 

socialnem prostoru in jih morajo sprejeti vsi učenci. »Če tega ne bo, bodo učenci manjšine 

doživljali ovire vseh vrst, ogrožena bosta njihov osebnostni razvoj in učni uspeh.« (prav tam, 

str. 65). Ali kot pravi avtorica Ermenc Skubic (2006), ima interkulturna pedagogika dva 

soodvisna cilja. Prvi je izluščiti pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v 

izobraževanju za pripadnike manjšinskih skupnosti v dani družbi, pri čemer cilj ni dosežen, če 

imajo učenci manjšinskih kultur le boljši učni uspeh, ampak so obenem tudi sprejeti kot 

enakovredni člani šolske skupnosti, ne da bi pri tem morali opuščati svojo identiteto. Ob tem 

morajo biti aktivno udeleženi tudi pri odločanju (Peček Čuk in Kroflič, 2009). Drugi cilj pa je 

ugotoviti pogoje, ki omogočajo usposobitev za življenje v multikulturni družbi na temeljih 

medkulturnega razumevanja, sprejemanja in ustvarjalnega sodelovanja med celotno 

populacijo (Skubic Ermenc, 2006). Za uresničevanje te ideje bi se šole morale prilagajati 

raznolikosti svojih učencev oz. dijakov, namesto da pričakujejo, da se bodo vsi učenci oz. dijaki 

zmogli prilagajati »pogosto izrazito okorelemu delovanju šol.« (Peček Čuk in Kroflič, 2009, str. 

42).  

 

S tem v zvezi šole trdijo, da delajo na vključevanju otrok priseljenih staršev, ki pogosto 

prihajajo iz socialno-ekonomsko šibkejših družin. Anketo o tem, kako šole prilagajajo 

programe za delo z otroki priseljenih staršev, je izvedla Slovenska filantropija (2009). Kar 

šestdeset odstotkov šol je bilo mnenja, da imajo razvite posebne programe za integracijo 

otrok priseljencev. Pri tem so največkrat omenjale organizirano učenje slovenskega jezika, 

sodelovanje z različnimi organizacijami, vključenost v programe medkulturnega učenja in 

sprejemanja različnosti ter številne oblike prostovoljnega dela (medvrstniška pomoč, pomoč 

na domovih učencev, učna pomoč itd.). Kljub prilagoditvam, ki naj bi jih izvajalo kar šestdeset 

odstotkov šol, šole še vedno izpostavljajo slabo znanje slovenščine ter učne in vedenjske 

težave pri otrocih priseljenih staršev. Poleg tega je precej skopa še skrb šol za ohranjanje in 

razvijanje jezika in kulture priseljenskih otrok. Naslednje poglavje tako pojasnjuje pomen 

maternega in tujega jezika za potomce priseljencev v slovenskem izobraževalnem sistemu. 
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4.3 Interkulturnost in jezik (prvi in drugi/materni in tuji) 

 

Materni jezik je jezik, ki se ga običajno naučimo v otroštvu od staršev in ga govori večinsko 

prebivalstvo v okolju, v katerem živimo. Pri potomcih priseljencev pa se jezik, ki se ga naučijo 

v otroštvu od staršev po navadi razlikuje od jezika, ki ga govori večinsko prebivalstvo. V tem 

smislu raje uporabljam izraz prvi jezik (ki ga lahko razumemo kot jezik družine) in drugi jezik 

(ki ga lahko razumemo kot jezik okolja). 

Dejstvo je, da slovenščina ni prvi jezik vseh učencev, česar bi se morali kot pedagoški delavci 

zelo dobro zavedati. Nacionalno identiteto dobivamo skozi prvi jezik in skozi prvi jezik se 

učimo tudi misliti (Zidarić, 1994). Prvi jezik ima torej zelo pomembno vlogo v človekovem 

življenju, česar se, po mnenju avtorice Zavrtanik (2002), zavedajo tudi učitelji. Avtorica namreč 

zapiše, da učitelji podpirajo rabo maternega jezika v družinah potomcev priseljencev, saj so 

mnenja, da je ohranjanje narodne identitete nujno. Na drugi strani pa raziskava (Peček, 2005; 

Lesar, 2005) govori ravno nasprotno. Kar polovica učiteljev, vključenih v raziskavo, je bila 

namreč mnenja, da bi morali otroci doma uporabljati slovenski jezik, torej zanje tuji jezik. 

Naloga staršev je pripraviti otroka na šolo, to pa naj bi vključevalo tudi uporabo jezika okolja.  

 

Zanimivo pa je, da nekateri otroci priseljencev ne marajo govoriti svojega prvega jezika in tudi 

doma govorijo zgolj slovensko (Zavrtanik, 2002). Vendar Skubic Ermenc (2003) opozarja, da 

morajo otroci svoj prvi jezik razumeti poglobljeno, v nasprotnem primeru ne bodo mogli 

doseči poglobljenega razumevanja tujega jezika, torej v primeru priseljencev tudi jezika, v 

katerem poteka pouk. 

Nezadostno obvladovanje jezika se lahko kaže na različnih področjih otrokovega oz. 

mladostnikovega delovanja, ugotavlja Knaflič (1995). Jezik je lahko ovira za šolski uspeh, saj 

lahko učencu otežuje učenje in razumevanje učne snovi. Prav tako se jezik (njegovo slabo 

razumevanje) izkaže kot ovira pri socializaciji in vedenju, pri čustvovanju, pri komunikaciji z 

vrstniki in učitelji ter pri razvoju lastne kulturne in osebne identitete (prav tam). 

 

Poleg tega da je poglobljeno znanje maternega jezika pogoj za doseganje boljših rezultatov v 

šoli, je treba omeniti še pravico manjšinskih kultur do ohranjanja lastne kulturne identitete, 

kamor prav tako spada učenje maternega jezika. »To je nesporna ugotovitev, ki jo je Evropa 

sprejela že vsaj pred dvema desetletjema, in tudi v naši državi se bomo morali soočiti s tem.« 

(Skubic Ermenc, 2003, str. 54). 
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Učenje prvega jezika je torej zelo pomembno, kot vidimo iz zgoraj navedenih razlogov, vendar 

pa ne smemo pozabljati, da se bo otrok, ki bo obvladal le svoj materni jezik, ki ni jezik okolja, 

slabše odzival in se težje vključeval v družbo, zaradi česar ne bo enakovreden svojim 

vrstnikom, zniževala se mu bo tudi motivacija. Otroci s takšnim jezikovnim primanjkljajem so 

lahko zavrti ali pa primanjkljaj kompenzirajo z iskanjem družbe iz podobnega socialnega 

okolja, med družinskimi in sorodstvenimi vezmi. Resman (2003) opozarja, da je usvajanje 

jezika okolja eno najpomembnejših sredstev socializacije otrok in šolskega dela. Avtorica 

Vižintin (2013) predstavi primere dobre prakse v določenih osnovnih šolah, kjer se zelo 

zavzemajo za integracijo otrok priseljencev. Izpostavljeno je učenje slovenščine že preden se 

prične šolsko leto, torej že zadnje dni avgusta, kar vpliva na samozavest in boljšo 

pripravljenost otrok priseljencev na začetek šolskega leta. Poleg tega se tekom šolskega leta 

vsi učenci v razredu seznanijo z zgodovinskimi in geografskimi značilnostmi držav, iz katerih 

prihajajo priseljenci in se naučijo nekaj besed njihovega jezika (npr. da se znajo predstaviti v 

albanščini, šteti do deset …). 

 

Edwards (1985) namreč piše o jeziku kot o močnem kazalcu etnične identitete, opredeljevanja 

etničnosti in oblikovanja etnične skupnosti, ki simbolizira tudi kulturno dediščino. Poznavanje 

skupnega jezika je lahko posameznikova vstopnica do kulturne dediščine in  verjetno vpliva 

tudi na močnejšo identifikacijo s skupnostjo. Zato je znanje večinskega jezika nujno za uspešno 

integracijo priseljencev v družbo, znanje maternega jezika pa za ohranjanje ali spoznavanje 

etnične identitete. 

Jezik okolja je torej za potomce priseljencev enako pomemben kot materni jezik. Portes in 

Hao (2002, po Razpotnik, 2004, str. 44) pravita, da znanje obeh jezikov (''bilingvizem'') 

pozitivno vpliva na posameznikov osebnostni razvoj in na družinsko solidarnost. Le delno 

obvladovanje maternega ali jezika okolja (''omejeni bilingvizem'') pa bi naj imelo negativne 

učinke na socialno komponento posameznika. 

 

Kar se tiče učenja maternega jezika v šolah se le-te na načelni ravni sicer zavzemajo za 

večjezičnost in medkulturni dialog, vendar je v šolskem letu 2008/09 le osem šol zaprosilo 

takratno Ministrstvo za šolstvo in šport (danes Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) 

za pomoč pri pouku maternega jezika. V letih 2004-2009 se je število šol povečalo iz dveh na 

osem, število jezikov pa iz dveh na šest. To so albanščina, finščina, hrvaščina, makedonščina, 
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nemščina in ruščina (Vižintin, 2010). Poudariti velja, da za učenje maternega jezika poskrbijo 

predvsem osnovne šole, medtem ko srednje praviloma ne, čeprav poučevanje maternega 

jezika dijakov priseljencev predvideva tudi slovenska zakonodaja. Tako 81. člen Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, »da se sredstva za poučevanje 

maternega jezika za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje«, 

(Uradni list RS, št. 20/2011) zagotavljajo iz državnega proračuna.  

 

Dijakom priseljencem se zagotavlja učenje oz. izpopolnjevanje znanja slovenščine, ki je eno 

od temeljnih sredstev vključevanja dijakov priseljencev v šolsko okolje. Vendar je tečaj 

slovenščine za tujce namenjen samo dijakom za prvi dve leti bivanja v Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 62/2010). Potomci priseljencev v tem pogledu izpadejo iz dodatnega učenja in 

izpopolnjevanja slovenščine, prav tako tudi vsi priseljenci, ki so v Sloveniji več kot dve leti, 

čeprav njihovo znanje slovenščine ni popolno in bi potrebovali dodatni tečaj slovenščine.  

 

4.4 Prehod iz osnovne v srednjo šolo 

 

Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji izvajajo gimnazije in srednje šole. Tako se deli na 

splošno (gimnazijski programi), srednje strokovno (štiriletne srednje šole), srednje poklicno 

(triletne srednje šole) ter poklicno tehniško izobraževanje (PTI – namenjeno dijakom, ki so 

uspešno zaključili triletno poklicno izobraževanje in ga želijo nadgraditi na raven strokovnega 

izobraževanja). Devetošolci, ki se odločajo za nadaljevanje šolanja, se pri vpisu ne morejo 

odločati zgolj na podlagi želja (svojih ali želja staršev), saj je v nekaterih programih potrebno 

izpolnjevati tudi določene pogoje. Tako morajo imeti za programe, v katere je prijavljenih več 

kandidatov kot je na razpolago prostih mest, dovolj točk, ki jih prinese njihov osnovnošolski 

uspeh. Štejejo se posamezne zaključene ocene pri vseh predmetih, z izjemo izbirnih, v zadnjih 

treh letih osnovnošolskega izobraževanja. Tako se zgodi, da se nekateri posamezniki, ki niso 

sprejeti v želen program, zaradi prenizkega števila točk, vpišejo nekam drugam, čeprav jih ta 

smer oz. poklic ne veseli.  

Poleg neenakih možnosti pa se mladostniki v Sloveniji pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo 

soočajo še s ''problemi sodobne družbe''. Življenje v sodobni družbi je namreč na eni strani 

zelo negotovo in nepredvidljivo, medtem ko na drugi strani ponuja obilico priložnosti in 

številne raznolikosti (Živoder, 2011). Zaradi tega je odločitev mladostnika za izbiro srednje šole 
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zahtevna naloga. Njena zahtevnost se še poveča, saj mladi ob prehodu iz osnovne v srednjo 

šolo na nek način že razmišljajo o možnostih zaposlitve, torej o trgu dela. Prehod iz 

izobraževalnega sistema na trg dela pa je vse bolj negotov. Izobrazba sama po sebi ni več 

zagotovilo za zaposlitev, za to so vse bolj potrebne dodatne kvalifikacije in poznanstvo pravih 

ljudi (Beck, 2001; Kurdija, Ule in Živoder, 2011). Poklicna usmerjenost izobraževanja, ki ne 

zagotavlja poklicne prihodnosti, ob tem pa prav tako ne spreminja učnih vsebin, izgublja svoj 

smisel (Beck, 2001). 

 

Potomci priseljencev se pogosteje vpisujejo v triletne poklicne šole, kot pa v štiriletne 

strokovne šole in gimnazije (Lesar, 2002b; Razpotnik, 2004). Razlogi za to so vsekakor različni, 

Lesar (2002b) pa izpostavi socialno-ekonomski status družine kot glavni vzrok za vpis na 

srednje šole. Otroci oz. mladostniki, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim 

statusom, se bodo verjetneje vpisovali v triletne poklicne šole, ki ponavadi ne vodijo do 

visokošolske izobrazbe. Narodnost torej ne vpliva na vpis mladih v triletne poklicne šole, 

čeprav se na prvi pogled zdi tako, ker so potomci priseljencev pogosto iz družin z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom. Na odločitev učencev, v katero srednjo šolo se bodo vpisali, 

vplivajo tudi učitelji in svetovalni delavci iz osnovnih šol, ki priseljence in potomce priseljencev 

usmerjajo predvsem v triletne poklicne programe, čeprav imajo ti dovolj dober uspeh, da bi 

lahko bili uspešni tudi v štiriletnih strokovnih programih (Barban in White, 2011; Lüdemann in 

Schwerdt, 2013).  

 

S šolsko vzgojo bi morali krepiti zmožnosti dijakov in njihovo motivacijo za prevzem aktivne 

vloge zlasti v procesih odločanja o lastni usodi. Kroflič in Peček Čuk (2009a) opozarjata, da je 

koncept opolnomočenja, torej spodbujanja dijakov za aktivno in odgovorno vključevanje v 

procese odločanja še posebej pomemben, ko gre za dijake iz marginaliziranih družbenih 

skupin, kamor pogosto spadajo tudi priseljenci in njihovi potomci. 

Starši z nižjo izobrazbo, kamor velikokrat spadajo tudi priseljenci, imajo ponavadi do svojih 

otrok nižja pričakovanja v zvezi s šolanjem (Lesar, 2002b), kar je lahko tudi eden izmed 

razlogov za povečan vpis potomcev priseljencev na triletne poklicne šole.  

Kilpi-Jakonen (2011) opozarja še na en problem in sicer, da priseljenci in potomci priseljencev 

pogosteje opuščajo izobraževanje po zaključku obveznega šolanja, torej po osnovni šoli. 

Vendar je pri tem tveganje višje za priseljence, kot za potomce priseljencev. Avtorica nadalje 

opozarja, da priseljenci opustijo šolanje, ker niso sprejeti na želeno srednjo šolo, nimajo pa 
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sredstev in motivacije, da bi iskali možnosti za vpis na želeno smer po drugih poteh, kot to 

lahko storijo pripadniki večinske skupnosti. Torej priseljenci ne izstopajo aktivno iz 

izobraževanja, pač pa jih zastavljen sistem odvrne od tega. Višji sloji imajo namreč več 

možnosti in sposobnosti za soočanje s tveganji, medtem ko se pri nižjih slojih pomanjkanju 

virov priključita še pomanjkanje varnosti pri preobilju tveganj (Beck, 2001). Družine vedno več 

investirajo v izobrazbo in osebnost mladostnikov, saj je uspeh mladih v šoli in izvenšolskih 

dejavnostih merilo njihove uspešnosti v družbi. S tem v zvezi Kobolt (2010) opozarja, da so 

mladi, ki jim ne uspe končati šolanja ali imajo težave z učenjem, še posebej ranljivi. Ti 

mladostniki imajo nizko samopodobo, pomanjkljive komunikacijske in socialne spretnosti, 

strah pred neuspehom in socialno izključenostjo. Povečanje brezposelnosti in otežen vstop na 

trg dela, ob tem pa še izrazita tekmovalnost na vseh področjih družbenega življenja, 

povzročajo razslojevanje slovenske družbe, pravi avtorica (prav tam). V družbi tako nastajajo 

vedno nove skupine ranljivih in deprivilegiranih, kar je vplivalo tudi na družbeno klimo, ki jo 

zaznamujejo naslednji procesi (Kobolt, 2010, str. 10): 

 »od kolektivne odgovornosti v socializmu k poudarjanju individualnih resursov in iniciative 

ter s tem k izključno individualni odgovornosti za lastno biografijo; 

 od poudarjanja sodelovanja k večanju tekmovalnosti;  

 od relativne enakosti v materialnem stanju k naraščanju slojevitosti in ustvarjanju novih 

elit ter razpršenosti življenjskih slogov.«. 

 

Izobrazba naj bi bila ključni faktor spreminjanja socialnega položaja in odločilni dejavnik 

poklicne družbene mobilnosti. Pa je res, če vemo, da se neenakost pojavlja tudi v 

izobraževanju ter da je možnost vertikalne socialne mobilnosti, ki naj bi jo izobraževalni sistem 

omogočal, le mit? 

Izobraževalni sistem sam po sebi ne more izenačiti neenakih izhodiščnih možnosti 

izobraževanja otrok, ki izhajajo iz neenakega socialnega položaja družin, prav tako ne more 

sam po sebi odstraniti vseh ostalih družbenih neenakosti. To vodi do spoznanja, da tudi močno 

povečan napor otrok iz socialno-ekonomsko šibkejših družin v izobraževalnem sistemu le-tem 

sam po sebi ne bo omogočil socialnega preskoka. »Če bi izobraževalni sistem v katerikoli 

moderni družbi deloval dejansko kot temeljni in univerzalni generator socialne mobilnosti, 

potem bi se morala oblika družbene piramide že zdavnaj bistveno spremeniti. Dejstvo pa je, 

da se to nikjer v svetu ni zgodilo.«, je že leta 1994 zapisal Hribernik, ko socialna neenakost še 
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ni bila tako močna kot danes. Hribernik je že takrat ugotavljal, da ključ enakih možnosti ni v 

šoli, pač pa zunaj nje. 

Kljub temu pa avtorici (Ule in Zidar, 2011) ugotavljata, da je nadaljnje izobraževanje na višjih 

šolah in univerzah v porastu. Mladi si namreč podaljšujejo izobraževalni proces in si želijo 

pridobiti visoko stopnjo izobrazbe, za kar verjamejo, da jim bo olajšalo prehod v zaposlitev.  

Ko gre za visoko izobrazbo, so razlike med potomci priseljencev in avtohtonim prebivalstvom 

zelo majhne, zapiše Korošec (2008). Visoko izobraženih staroselcev, kot jih imenuje avtorica, 

je 10,3 %, potomcev priseljencev pa 10,1 %, podiplomsko izobrazbo ima 1,6 % staroselcev, 

potomcev priseljencev pa 1,5 %. Izobrazbena struktura populacije potomcev priseljencev je 

torej zelo podobna izobrazbeni strukturi avtohtonega prebivalstva.  

Kako so lahko ugotovitve dveh raziskav (Zelena knjiga, 2008; Korošec, 2008), ki sta nastali v 

enakem časovnem obdobju, tako različne in celo nasprotujoče? Po Zeleni knjigi (2008) se 

potomci priseljencev večinoma vpisujejo v triletne poklicne šole, po ugotovitvah avtorice 

Korošec (2008) pa so razlike pri pridobitvi visoke izobrazbe med potomci priseljencev in 

njihovimi slovenskimi vrstniki zelo majhne oz. skoraj nične. Ali to pomeni, da potomci 

priseljencev kljub temu, da obiskujejo triletne poklicne šole, šolanje nadaljujejo v programih 

poklicno-tehniškega izobraževanja, od koder se lahko vpišejo tudi na visokošolske oz. 

nekatere univerzitetne programe? Če upoštevamo predpostavko, da se neenakost v 

slovenskem šolskem sistemu s prehodom na višje stopnje izobraževanja manjša oz. 

nevtralizira, bi vsekakor lahko našli povezavo s pridobitvijo visokošolske izobrazbe potomcev 

priseljencev. 
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5 INTERKULTURNOST NA DRŽAVNI RAVNI 

 

5.1 Izobraževanje učiteljev za interkulturno pedagogiko 

 

Ko razmišljamo o interkluturnem izobraževanju, se moramo v prvi vrsti zavedati, da je večina 

učiteljev pripadnikov dominantne večinske kulture in da delujejo v instituciji, ki je prav tako 

nosilka dominantne ureditve. 

Vendar po drugi strani od učiteljev pričakujemo, da bodo delovali v skladu interkulturnosti in 

kurikuluma (ki se ga morajo seveda držati), se prilagajali drugačnim, med temi tudi potomcem 

priseljencev. Avtorica Kobolt (2005) prav tako opozarja, da je učni načrt izrazito 

instrumentalno zastavljen in tako tudi omejujoč. Ne pušča namreč dosti manevrskega 

prostora, da bi lahko učence preko razgovorov, govornih vaj, različnih projektov spodbujali k 

predstavitvi svoje kulture, običajev, ki jih negujejo v družini in jezika staršev.  

Poklic učitelja je preobremenjen z ambivalentnostjo (Katunarić, 1993). Katunarić (prav tam, 

str. 18) nadaljuje, da vsak učitelj ve, koliko ga vežejo vrednote večinske kulture in koliko bo 

sledil institucionalni ureditvi, torej tistemu, »kar se od njega ''dejansko pričakuje'' 

(državljanska lojalnost, konformizem in zastopanje prevladujočih prepričanj).«. 

 

Interkulturna pedagogika poudarja pomen izobraževanja učiteljev za interkulturno vzgojo in 

izobraževanje. Učitelj je namreč tista oseba v šoli oz. v razredu, ki lahko vpliva na vključitev 

učencev iz manjšin v oddelčno skupnost, tako da jim pomaga vstopiti v svet oz. kulturo drugih 

učencev (Resman, 2003). Učitelji bi morali skozi programe za izobraževanje dobiti dovolj 

znanja, spretnosti in veščin za učinkovito delo z manjšinskimi skupinami, hkrati pa, pravi Banks 

(2009), morajo biti usposobljeni, da nudijo pomoč tudi učencem dominantne skupine, da le-

ti pridobivajo interkulturno znanje ter razvijajo interkulturne vrednote in kompetence. 

Da bi lahko učitelji razumeli določene specifičnosti učencev priseljencev in upoštevali njihove 

specifične potrebe, bi morali poznati teorijo in biti sposobni sociološke analize. Nujno morajo 

razmišljati tudi o svojih stališčih, morebitnih predsodkih in diskriminacijski praksi (Zidarić, 

1994) ter svoje delo v večkulturnem razredu ves čas reflektirati. Kontinuirano izobraževanje 

učiteljev le-tem zagotavlja ustrezno poznavanje etnične strukture družbe ter poznavanje 

načinov, kako etnična, jezikovna ali socialno-ekonomska pripadnost opredeljuje vedenje 
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učencev (Bodi, 1996; Medvešek, 2006). S takšnimi znanji lahko učitelji vstopajo v razred bolj 

samozavestno in se z morebitnimi novimi situacijami v razredu spopadejo na učinkovit način. 

 

Brander in sodelavci (2006) predstavijo delo v skupinah in projektno delo kot pomembna 

spremljevalca interkulturne vzgoje. Metode in oblike dela morajo namreč biti v večkulturnem 

razredu prilagojene (posamezniku in posameznikom v skupini). Pri tem je pomembno, da te 

učencem niso vsiljene, saj bi na ta način dosegli ravno nasprotni učinek. Učitelj se mora ves 

čas truditi, da učencu pomaga spoznati in ustvariti svoj način spoznavanja in usvajanja znanja 

in ga privede do zmožnosti avtonomnega ravnanja v nevsakdanjih situacijah.  

 

Učinkovit pripomoček za povezovanje otrok v razredu so tudi socialne igre, saj imajo zelo 

pozitiven učinek za učence. Osamljeni otroci imajo priložnost, da vzpostavijo stik z drugimi, 

medtem ko se tisti iz ospredja prilagodijo pravilom skupine. Na ta način pridejo vsi v 

medsebojni stik in se povežejo. Med njimi se razvije toleriranje različnosti, medsebojna pomoč 

in solidarnost. Otroci se sprostijo, zmanjšajo se bojazni, lažje izražajo čustva in stališča, saj 

vedo, da bodo le-ta ustrezno sprejeta (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1991). Znano je namreč, da 

se največ naučimo preko lastnih izkušenj – v situacijah, ki vključujejo zaznavanje, čustva in 

ukrepanje. Če želimo takšen prostor za učenje zagotoviti v šoli, v razredu, moramo ponuditi 

metode, ki otrokom in mladostnikom omogočajo izkušnjo in razmišljanje o vseh treh 

(zaznavanje, čustvovanje, ukrepanje) ravneh (Martinelli in Taylor, 2000).  

Socialne igre pa niso koristne le za učence, ampak tudi za učitelje. Preko njih lahko namreč 

vzpostavijo bolj neposreden odnos z učenci in jih vsestransko spoznajo. Hkrati jim te igre 

omogočajo, da se z otroki pozabavajo, jih doživijo bolj pristno, ob tem pa jih še spoznajo in 

vidijo, kako vsak posameznik reagira v skupini (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1991). 

 

Vsak učitelj je sam odgovoren za svoje poznavanje tehnik in metod za delo v večkulturnem 

razredu. V času študija namreč bodoči učitelji ne dobijo dovolj znanja o interkulturni 

pedagogiki (Đermanov, Kostović in Đukić, 2006). Določeni avtorji (Kumar in Karabenick, 2009) 

gredo še dlje, saj ugotavljajo, da nekateri novopečeni učitelji vstopajo v delovni proces polni 

predsodkov in stereotipnih prepričanj do otrok iz kulturnih, etničnih in socialno-ekonomskih 

manjšin. 

Kljub strokovnemu usposabljanju in študiju učitelji še vedno prihajajo v svoj poklic z omejenim 

pogledom na interkulturno pedagogiko in s pomanjkljivim znanjem za poučevanje v 
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večkulturnem razredu. V Združenih državah Amerike so se tako že v 70. letih prejšnjega 

stoletja začeli zavedati pomena pripravljenosti učiteljev na delo v večkulturnem razredu. V ta 

namen so pričeli z izvajanjem posebnih tečajev in delavnic tako za bodoče kot tudi za učitelje, 

ki že opravljajo svoje delo (Banks, 2006).  

Pomembnost usposabljanja učiteljev poudarja tudi Svet Evrope (White Book, 2008), ki 

predlaga pripravo učiteljev na pravilno ravnanje v stiku z različnostjo, diskriminacijo, 

rasizmom in marginalizacijo. Izobraževalne strategije in delovne metode pripravijo učitelje, da 

znajo tudi sami reševati konflikte po mirni poti. 

 

Mrvar (2004) poudarja, da zgolj teoretično znanje in poznavanje določenih tehnik še ni dovolj 

za uspešno delo v večkulturnem razredu. Učitelj mora biti življenjski in tako tudi reagirati. 

Znane so splošne značilnosti, ki naj bi jih imel učitelj (svetovalni delavec) pri svojem delu: v 

odnos z učencem mora stopiti in se z njim sporazumevati spontano, s čustveno toplino, 

spoštovanjem, strpnostjo in iskrenostjo. Biti mora iskren in v sebi kongruenten. »To pomeni, 

da je to, kar je: brez pretvarjanja ali skrivanja ''za fasado''. V svetovalnem procesu ni le 

strokovnjak, ampak tudi osebnost z vsemi svojimi značilnostmi, potrebami in obrambami.« 

(prav tam, str. 154). Ko gre za uresničevanje interkulturnosti, se strinjata tudi Peček Čuk in 

Kroflič (2009), so stališča in vrednote učiteljev pomembnejše od njihove metodično-

didaktične usposobljenosti. 

 

Resman (2003, str. 76) meni, da je v večkulturnem okolju nujno, da učitelji razvijejo empatijo. 

Gre za pomembno lastnost, ki omogoča sposobnost za vživljanje v položaj učenca oz. dijaka 

ter razumevanje le-tega. V večkulturnem okolju se mora učitelj namreč zavedati, da ima 

drugačna prepričanja in vrednote kot priseljeni otroci in njihove družine. Prav tako ima svoj 

stil komuniciranja z ljudmi, ki je lahko drugačen, kot je stil komuniciranja v priseljeni družini, 

iz katere otrok izhaja. Kulturnih razlik med njim in učencem ne sme ignorirati, ampak jih mora 

upoštevati. Teh razlik pa se seveda zaveda tudi učenec, ki ne ve, kako bo učitelj ali svetovalni 

delavec reagiral, zato je pri navezovanju stikov z njim previden.  

Učenje je vselej dvosmerni proces (Martinelli in Taylor, 2000), saj se posamezniki učijo iz 

medsebojnih interakcij. Enako je pri odnosu med učencem in učiteljem. Omogočanje 

medsebojnega učenja je velik izziv za formalne oblike izobraževanja in le upamo lahko, da 

bodo učitelji ta izziv sprejeli.  
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Empatičnost pa pomaga tudi učencu oz. dijaku pri razumevanju učitelja (Resman, 2003). 

Učenec oz. dijak lahko začuti ali je učitelj iskren ali pa se pretvarja. V kolikor učenec oz. dijak 

ugotovi, da učiteljev odnos do njega ni pristen, se bo le-ta hitro pretrgal. 

 

Vzpostavitev zaupanja med učiteljem in učencem ter med učenci je temelj interkulturnega 

učenja. Pri interkulturnem učenju namreč učenci medsebojno delijo različne vidike, 

dojemanja in občutke, zato je ključno, da se v takšni skupini učenci počutijo varne, sprejete in 

razumljene (Martinelli in Taylor, 2000). Od učitelja to zahteva veliko mero potrpežljivosti in 

občutljivosti ter sposobnost poslušanja in opažanja učenčevih šibkih in močnih točk, na katerih 

lahko gradi in vpliva na njegovo samozavest. Pri tem so lahko učitelju oz. svetovalnemu 

delavcu v pomoč prvine interkulturnega komuniciranja in svetovanja. Gre za veščini, ki ju 

moramo obvladati v večkulturnih šolah, torej v vseh šolah, zato je naslednje poglavje 

namenjeno razlagi pomena interkulturnega komuniciranja in svetovanja. 

 

5.2 Interkulturno komuniciranje in svetovanje 

 

Komuniciranju se ne moremo izogniti, saj komuniciramo tako rekoč ves čas. Takoj, ko smo z 

nekom v stiku, se prične proces komuniciranja. Ker živimo v družbi, kjer je več kultur na enem 

ozemlju, se ne moremo izogniti komuniciranju s pripadniki drugih kultur.  

Komuniciranje ima tako tudi v šolah osrednjo in pomembno vlogo, pa ne samo pri podajanju 

učne snovi, pač pa tudi pri vsakdanjih pogovorih (med dijaki, med dijaki in učitelji/svetovalnimi 

delavci, med učitelji/svetovalnimi delavci in starši itn.) in pri svetovanju. In ker gre za stike 

med posamezniki, ki prihajajo iz različnih kulturnih ozadij, mora komuniciranje in tako tudi 

svetovanje vsebovati prvine interkulturnosti.  

Svetovalni delavci imaj(m)o pomembno vlogo v izobraževalnem procesu priseljencev oz. 

pripadnikov manjšinskih kultur, saj pri vpisu predstavljaj(m)o prvi stik posameznika z 

izobraževalno ustanovo, kasneje pa s(m)o praviloma vpeti v njihovo doživljanje šole ter 

soočanja z njenimi izzivi. Posredno s(m)o vpeti tudi v njihovo družinsko okolje, saj 

sodeluje(m)o s starši teh učencev oz. dijakov. Zaupanje s strani staršev priseljencev in njihovih 

potomcev si lahko svetovalni delavec, pa tudi učitelj, pridobi z razumevanjem in 

interkulturnim svetovanjem.  
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Avtorji, ki se ukvarjajo s svetovanjem (npr. D'Ardenne in Mahtani, 1999) vedno pogosteje 

poudarjajo pomen kulturnih dejavnikov v svetovanju. Tako se v tuji literaturi danes vse bolj 

uveljavlja pojem interkulturno svetovanje. 

 

Izvor (Trček, 1998) medčloveških in tudi mednarodnih problemov je posredno ali neposredno 

povezan s pomanjkljivim ali neučinkovitim komuniciranjem, pri čemer so v ozadju tudi različne 

kulture in njihove specifike. Dve osebi lahko uspešno in učinkovito komunicirata le, če imata 

primerljive izkušnje in potrebe ter če se ukvarjata s primerljivimi problemi in primerljivimi 

rezultati. Če takšne primerljivosti ni, komuniciranje ne more biti učinkovito.  

Komunikacija je ključnega pomena za sožitje kultur in mora temeljiti na interkulturnem 

komuniciranju, ki ga omogoča empatično sporazumevanje v procesu komuniciranja, 

doseganje soglasja (konsenza) in kooperacije v procesu dela in politike ter možnost integracije 

v nove skupnosti (Vreg, 1989). 

 

Pomembno je, da imata sporočevalec in naslovnik skupno izkustveno polje, kar v našem 

primeru pomeni določeno prekrivanje kultur, saj imajo besede in nebesedna sporočila v 

različnih kulturah različen pomen. Trček (1998) pravi, da je rezultat učinkovitega in uspešnega 

komuniciranja vsaj v določeni meri odvisen od razumevanja kulture drug drugega ter vsaj 

delno prekrivanje obeh kultur. 

 

Pogoj za uspešno komuniciranje med pripadniki različnih kultur je torej poznavanje kulturnih 

značilnosti in dejavnikov, ki opredeljujejo posamezno kulturo (Sanyal, 2001). 

Največja prepreka interkulturnemu komuniciranju je vsekakor nepoznavanje jezika našega 

sogovornika. Vendar Trček (1998) opozarja, da tudi, če se sogovornika iz različnih kultur 

naučita istega jezika, uspešno komuniciranje še ni zagotovljeno. S tem namreč niso 

premagane kulturne pregrade, kajti jezik je le izraz in odsev kulture, zato morata sogovornika 

poznati in razumeti tudi kulturo drug drugega kot tako. 

 

Potomci priseljencev se v večji meri naučijo jezika okolja in prav tako spoznavajo značilnosti 

in posebnosti slovenske (za njih tuje) kulture, medtem ko za njihove sogovornike v šolskem 

prostoru (učitelje, svetovalne delavce, dijake večinskega prebivalstva) tega ne moremo trditi. 

Da bi bila komunikacija uspešna in da bi v čim manjši meri prihajalo do nesporazumov in 

konfliktov, bi morali sogovorniki poznati kulturo drug drugega. Enako kot se priseljenci 
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seznanjajo z večinsko kulturo, bi se morali pripadniki večinske kulture seznanjati z 

značilnostmi manjšinske kulture. V luči interkulturne pedagogike bi šole lahko poskrbele za 

predstavitve manjšinskih kultur v okviru projektov, izbirnih vsebin in rednega pouka. 

Vendar dijaki menijo, da so šole preveč osredotočene na količino podane učne snovi in znanja, 

namesto na globino ali povezovanje različnih šolskih predmetov in vsebin. Kljub sodobnemu 

izobraževalnemu in pedagoškemu diskurzu, kjer naj bi bil izobraževalni sistem v Sloveniji 

usmerjen in osredotočen na posameznika, učenci čutijo, da jim obstoječi šolski sistem ne 

omogoča razvijanja njihovih fizičnih sposobnosti, interesov in nagnjenj (Ule in Zidar, 2011). 

 

Šolski sistem učence in dijake ukaluplja v svoje okvirje, ne glede na njihove raznolikosti, 

potrebe, želje. Če upoštevamo vsakega dijaka kot individuuma, mu moramo nuditi 

individualen pristop izobraževanja in tudi svetovanja. Dejstvo je (Mrvar, 2004), da se bo šola 

vedno bolj srečevala s kulturno raznoliko populacijo dijakov. Gre za dijake zelo različnih 

kulturnih ozadij, vrednostnih in religioznih pogledov. To dejstvo postavlja učitelje, šolske 

svetovalne delavce in druge strokovne delavce šole pred nov izziv. Zato ni odveč, da 

predstavim ''transkulturno mediacijo'' (Vreg, 1989) kot kompleksen interakcijski proces, pri 

katerem gre za obvladovanje in razrešitev konfliktne situacije. Pri tej razrešitvi pomaga 

posrednik (mediator), ki sledi ciljem transkulturne mediacije:  

 ''razelektritev'' nabitega ozračja,  

 zmanjšanje obrambnih ''okopov'' ter  

 odpiranje novih kanalov komuniciranja med sprtima skupinama ali posameznikoma.  

 

Lahko bi potegnili vzporednico med transkulturno mediacijo in interkulturno pedagogiko ter 

med mediatorji in učitelji oz. svetovalnimi delavci in tako idejo transkulturne mediacije 

prenesli v šolski prostor.  

 

Vreg (1989) pravi, da mora mediator poznati in razumeti obe (ali več) kulturi, pri čemer je 

lahko tudi sam pripadnik ene izmed kultur. Avtor nadaljuje, da ta lastnost mediatorja razlikuje 

od pripadnikov različnih kultur, ki ponavadi poznajo le značilnosti lastne kulture, medtem ko 

ima idealni kulturni mediator, tako Vreg (1989, str. 50), »v ''lasti'' več kultur: ima svojo lastno 

kulturo, kulturi obeh konfliktnih strani in ''kulturo'', ki naj bi bila rezultat interakcije vseh treh 

udeležencev v mediacijskem procesu.«, ali z besedami avtorice Mrvar (2004, str. 156): 

»Interkulturne svetovalne kompetence so bistveni del svetovalčeve profesionalnosti. So 
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sposobnosti, da se svetovalec ne oprime stereotipnih mnenj o drugih, pač pa ne pusti, da ga 

drugi presenetijo. To pa zahteva refleksijo svetovalca o njegovem lastnem kulturnem izvoru, 

razvoju identitete in o (samoumevnem) ozadju razvoja teh dveh.«.  

 

Pedersen in Ivey (1993, po Mrvar, 2004) govorita o v kulturno usmerjenem svetovanju (culture 

centered counseling), saj menita, da je vedenje vsakega posameznika determinirano s 

kulturnimi dejavniki lastne kulture. V šolskem prostoru to pomeni, da se lahko vsi strokovni 

delavci znajdemo na mestu svetovalca in takrat se moramo zavedati vpliva lastne kulture in 

kulturnega ozadja našega svetovanca (otroka, starša, družine), da bi svetovanje bilo 

učinkovito. Avtorja nadaljujeta, da je tako vsako svetovanje do določene mere interkulturno, 

vendar »kultura ni tretirana kot poseben dejavnik svetovanja, pač pa kot srce in duša vsakega 

posebej in vseh svetovalnih odnosov.« (Pedersen in Ivey, 1993, v prav tam, str. 153). S 

pomočjo interkulturnega svetovanja bi lahko povečali občutljivost vseh učencev oz. dijakov, 

učiteljev in staršev za kulturno raznolikost in tako prispevali k večji strpnosti, solidarnosti, 

sožitju in enakopravnosti v šolskem prostoru in tudi v širši družbi (Mrvar, 2004). Ali z drugimi 

besedami (Resman, 2003, str. 74): »Interkulturno svetovanje ni namenjeno samo učencem 

kulturnih manjšin, pač pa vsem, ki s temi učenci žive in delajo. Interkulturno svetovanje je 

proces dajanja pomoči, ki poteka med pripadniki z različnim kulturnim ozadjem. Interkulturno 

svetovanje je potrebno tudi učiteljem in staršem; takšno svetovanje poteka v dani socialno-

kulturni realnosti, v tej realnosti pa poteka tudi psihosocialni razvoj učencev.«. 

 

Vreg (1989, str. 50) navaja lastnosti, ki jih mora razviti mediator: »empatijo, senzitivnost, 

fleksibilnost, stabilnost, strpnost, visoko motivacijo, multikulturne izkušnje, multi- ali 

bilingvistično znanje ter sposobnost za interkulturno komuniciranje.«. Interkulturno 

komuniciranje predpostavlja, da je mediator sposoben gibanja med kulturnimi ovirami. Tudi 

Mrvar (2004) navede lastnosti, ki naj bi jih imel interkulturni svetovalec: spontanost, čustvena 

toplina, strpnost, spoštovanje, iskrenost, empatičnost ter znanja, spretnosti in sposobnosti, 

potrebnih za delo z dijaki, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij. 

 

Vreg (1989) je bil že pred časom prepričan, da nujno potrebujemo transkulturne mediatorje, 

ki se bodo sposobni spopasti z metodo medsebojnega sporazumevanja, pri čemer daje v 

ospredje strpen dialog. Torej je povsem jasno, da morajo šolski svetovalci (učitelji in svetovalni 

delavci) razviti interkulturne svetovalne kompetence (Mrvar, 2004), kjer je nujna 
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samorefleksija, preko katere svetovalec »analizira svoje obstoječe znanje in spretnosti, kar mu 

omogoča konstruiranje novih spoznanj. Analizira lastne izkušnje, spoznava lastne občutke v 

situacijah, ko se srečuje s problematiko inter/multikulturnosti, analizira subjektivne teorije, 

predstave in navade, ki se navezujejo na pojme ''tujina'', ''domovina'', ''kulturna identiteta'', 

''normalnost'', ''motnje''.« (prav tam, str. 160). Refleksija nam omogoča, da smo v odnosu do 

dijaka strokovnjak in človek obenem, omogoča nam, da se zavemo značilnosti in posebnosti 

določene kulture, da se identificiramo z (morebitnimi) stereotipi in napačnimi predstavami in 

se nato od njih tudi distanciramo. 

 

Šola oz. šolski delavci se morajo zavedati, da je otrok ''družinski'' (Resman, 2003), kar pomeni, 

da je del socialnega in kulturnega okolja, v katerem družina živi in iz katere otrok črpa svoje 

želje in potrebe ter sprejema vrednote in zahteve družine. Te so lahko pri potomcih 

priseljencev bistveno drugačne kot pri otrocih iz dominantne skupine. Če šola deluje po 

načelih interkulturne pedagogike, mora slediti željam in potrebam staršev za vzgojo njihovih 

otrok, saj brez staršev in družine pri interkulturni vzgoji ne gre.  

 

Pa smo spet pri tem, da interkulturna pedagogika zahteva dobro usposobljene strokovnjake. 

Učitelju bo v veliko pomoč, če bo poznal posebnosti manjšinskih kultur, saj bo šele tako 

razumel odzivanja in vedenje učencev oz. dijakov v razredu. »Če učitelj nima tega znanja, 

potem se lahko zgodi, da bo vedenje in delo učencev presojal s svojimi (drugačnimi, 

neustreznimi) kriteriji. S tem pa se lahko v učitelju utrjujejo stereotipi, ki jih nevede prenaša 

tudi na druge učence, sošolce.« (prav tam, str. 71). 

 

Zelo pomembno je, da se učitelji zavedajo, da jih učenci oz. dijaki iz različnih kulturnih ozadij 

drugače dojemajo, prav tako morajo ozavestiti, da je njihovo vedenje, moč in avtoriteta 

drugače razumljena med pripadniki različnih etničnih skupnosti. Norveški avtorji (den Brok in 

sodelavci, 2010) tako predlagajo, da bi morali politični akterji nagrajevati šole oz. učitelje, ki 

bi svoje delo bolj individualizirali in ga prilagodili pripadnikom različnih etničnih skupnosti in 

se na ta način osredotočali na kapital, ki ga ponuja razredna skupnost. 

 

Bakhtin (1981, po Bhabha, 1996) govori o hibridih kot o globoko zgodovinsko produktivnih, ki 

nosijo v sebi potenciale novih pogledov na svet. Hibrid ima namreč dva poudarka, dva glasa, 

dva jezika in dvojnost sociolingvistične zavesti. 
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Na tem mestu ne morem mimo opazke, da bi lahko učitelji ali svetovalni delavci, ki imajo tudi 

sami izkušnjo hibridne identitete, zelo dobro opravljali nalogo kulturnih mediatorjev ali 

interkulturnih svetovalcev. Augsburger (1992) namreč izpostavi, da se mora interkulturni 

svetovalec osvoboditi svojih kulturnih vrednot in svetovnih nazorov ter se dvigniti nad svojo 

kulturo in se odpreti drugim kulturam.  

In prav hibridi se, s sposobnostjo združevanja dveh ali več kultur, dvigujejo nad svojo kulturo 

in tako ustvarjajo neko novo kulturo. Tudi Resman (2003) se strinja, da so ljudje, ki so 

spoznavali in usvajali različne kulturne načine življenja, duhovno bogatejši, lažje navezujejo 

stike, lažje živijo z ljudmi drugačnih kulturnih ozadij in so tudi strpnejši. 

Potomce priseljencev bi prav tako lahko označili za hibride, saj gredo skozi šolski sistem, ki je 

usmerjen v slovensko kulturo in krščanski podstat, medtem ko doma praviloma negujejo 

običaje in navade svoje izvorne kulture. Pri tem ne gre zanemariti vidika splošne politike do 

kulturno drugačnih, ki ima močan vpliv na širšo javnost ter na delovanje javnega šolstva. 

 

5.3 Interkulturnost v luči splošne politike in medijev 

 

Kot je videti iz zgoraj zapisanega je interkulturno izobraževanje velik izziv za šolnike. Zagotovo 

se tudi zagovorniki interkulturne pedagogike upravičeno vprašamo, ali od učiteljev vendarle 

ne pričakujemo preveč. Vloga izobraževalnih ustanov in pedagoških delavcev je pri uvajanju 

interkulturnosti vsekakor pomembna, nikakor pa ni zadostna.  

Vzgojno-izobraževalni sistemi morajo biti odprti za spoštovanje različnosti narodov, vendar 

zato mora interkulturno izobraževanje poleg šole prodreti tudi v družbo, tako horizontalno 

kot vertikalno (Martinelli in Taylor, 2000).  

Ali kot to pove Dragoš (2006), v prizadevanjih za interkulturne spremembe so vzgojno-

izobraževalne institucije sicer nepogrešljive, a velik del uresničevanja tega koncepta je v 

pristojnosti področnih politik in splošne politike na državni ravni.  

 

Na šolski oz. izobraževalni ravni se do neke mere sicer pripravljajo zakoni, ki gredo v prid 

interkulturnosti, vendar se žal premalo stori na področju politike in seznanjanja oz. 

izobraževanja širše javnosti.  

Zidarić (1994) meni, da je bistvena naloga interkulturalizma, da razširi svoje ideje na celotno 

populacijo. Tudi pedagoški delavci večinoma menijo (Kobolt, 2005), da se država premalo 
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ukvarja z učenci potomci priseljencev. Mislijo, da bi bilo potrebno dati večji poudarek na 

preventivne aktivnosti in predvsem s projekti in organizacijo multikulturnih dogajanj, 

opozarjati na načela strpnosti in enakopravnosti različnih kultur.  

 

Tudi Zavratnik Zimic (2003) je opazila nekaj primerov dobre prakse pri integraciji priseljencev 

v izobraževanje, medtem ko kot neprimerno prakso označi skoraj popolno izključitev 

priseljencev iz trga dela. 

Država vsekakor premalo stori oz. deluje zelo nemočna pri ekonomski integraciji priseljencev, 

ki pa je nujna za dostojno življenje vsakega posameznika. Po mnenju avtorice Bešter (2005) so 

priseljenci v tem pogledu še zlasti ranljiva skupina, saj so jim na poti do uspešne ekonomske 

integracije postavljene številne ovire, s katerimi se večinsko prebivalstvo ne sooča.  

Avtorica (prav tam) izpostavi povezavo med neuspešno ekonomsko integracijo, ki se lahko 

kaže v brezposelnosti ali diskriminaciji na delovnem mestu ter negativnimi posledicami na 

različnih področjih. Slabše finančno stanje lahko pomeni, da je posameznik odvisen od 

socialne pomoči, ima slabše nastanitvene zmožnosti in je nezmožen financirati izobraževanje 

svojih otrok. Neuspešna ekonomska integracija lahko privede tudi do psihičnih težav, saj se 

posameznik sooča z občutki negotovosti, nizkim samospoštovanjem in depresijo, kar se 

odraža na zdravstvenem stanju, saj imajo slabše življenjske razmere in se slabo prehranjujejo. 

Nezmožnost za legalen zaslužek lahko posameznika vodi v kriminal, kar je še ena skrajna, 

vendar realna negativna posledica neuspešne ekonomske integracije priseljencev.  

 

Otroci in mladostniki priseljenih staršev so manj uspešni v šoli, pogosto so diskriminirani s 

strani vrstnikov in s strani učiteljev. Njihovi starši so običajno nižje plačani delavci ali celo 

brezposelni, zaradi česar imajo te družine nižji socialno-ekonomski status. Zaradi narave 

ekonomskih migracij priseljenci namreč pristanejo na nižje plačana delovna mesta, ki so hkrati 

delovna mesta, katerih se večinsko prebivalstvo izogiba oz. jih ne želi opravljati. Priseljenci pa 

so prav tako tisti, ki s strukturnim večanjem brezposelnosti prvi izgubijo delo oz. zaposlitev. 

Priseljenci so tako najlažje in najceneje izkoriščana delovna sila. Javnost, mediji in politika na 

državni ravni ustvarjajo prepad med priseljenci in večinskim prebivalstvom, ko priseljence 

označujejo za dežurne krivce za skoraj vse nastale družbene probleme. 

Našteta dejstva so neločljivo povezana in odvisna eno od druge, oz. eno ustvarja drugo in tako 

sklepajo krožne reakcije, iz katerih se je nemogoče iztrgati. Na Finskem so ugotovili (Kilpi-

Jakonen, 2011), da brezposelnost enega od staršev, še zlasti očeta, vpliva na povečano 
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verjetnost prezgodnjega opuščanja šolanja otrok oz. mladostnikov, medtem ko visoka 

izobrazba vsaj enega starša zmanjša verjetnost, da bo posamezni učenec prezgodaj opustil 

šolanje. Lahko bi torej rekli, da gre razlog za predčasno opuščanje šolanja mladostnikov iskati 

v brezposelnosti staršev in ne v njihovi drugačni narodni oz. kulturni pripadnosti. Enako bi 

lahko rekli za slabše učne dosežke potomcev priseljencev: ni krivo njihovo kulturno ozadje, 

ampak socialno-ekonomski status družine. Vendar se krog sklene, ker vemo, da na trgu dela 

vlada diskriminacija, kjer posamezniki ne dobijo zaposlitve prav zaradi svoje narodne oz. 

kulturne pripadnosti. 

 

Raziskava (Gein, 2000, po Lev-Wiesel in Kaufman, 2004), ki je primerjala psiho-socialno 

počutje zaposlenih in brezposelnih mladih, je namreč pokazala, da so slednji bolj izpostavljeni 

stresu, dolgočasju, negotovosti ter niso zadovoljni sami s seboj, s svojo izobrazbo, delovanjem 

družine, prihodki, z zdravjem in z življenjem nasploh. Daljše obdobje brezposelnosti ustvarja 

večjo tesnobo priseljencev, ki se želijo zaposliti (Lev-Wiesel in Kaufman, 2004). 

Dragoš (2006) vidi pravi problem manjšinskih skupin v družbeni neenakosti,  ki je največkrat 

ekonomsko povzročena, lahko pa tudi zgolj na podlagi predsodkov. Avtor nadalje predstavi, 

da marginalizirani nimajo drugačnih aspiracij, navad ali vrednot od privilegiranih, imajo pa 

drugačen način življenja, za katerega jim razmere ne dovoljujejo, da bi ga lahko spremenili. 

»Če so kulturni obrazci marginaliziranih v različnih državah različni, njihov življenjski položaj 

pa podoben, je torej izvorni problem v njihovem družbenem položaju oz. statusu, ne pa v 

kulturi. Če torej kultura ni problem, tudi ni rešitev.« (Dragoš, 2006, str. 194). 

 

»Pri vprašanju migracijskih politik, še zlasti integracije, nikakor ne gre le za institucije, pa najsi 

bodo v domeni nacionalne države ali regijskih povezav. Gre tudi za reagiranje civilne družbe, 

posameznikov, NVO-jev, globalnih gibanj, to je širokega polja akterjev, ki vse bolj odpirajo 

prostore uveljavljanja aktivnega državljanstva in terjajo državljanske pravice …« (Zavratnik 

Zimic, 2003, str. 1153). Za sociokulturno integracijo priseljencev je torej potrebno še veliko 

urediti, tako z vidika vladnih ukrepov glede integracije, kot tudi z vidika ozaveščanja 

priseljencev samih o njihovih pravicah (Medvešek in Vrečer, 2005).  

 

Dejstvo, ki nikakor ne gre na roko interkulturnosti, je okrepitev desnice v Evropi v 90. letih 

prejšnjega stoletja, »ki pogosto gradi svoje volilno telo na izključevanju do drugih.« (Medvešek 

in Vrečer, 2005, str. 375). Devetak (2006) nas sooči z dejstvom, da je med socialno ogroženim, 
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neizobraženim ali idejno in politično manipuliranim prebivalstvom precej enostavno širiti 

idejo nacionalizma in ksenofobije. Politične stranke namreč izkoriščajo njihovo nevednost in 

omejenost, da bi le dobile podporo in glas volivcev. 

 

Komac (2005) meni, da imajo mediji pomembno vlogo pri oblikovanju mnenja dominantne 

večine do manjšinskih skupnosti. S svojim delovanjem lahko prispevajo ustrezen delež k 

ovrednotenju trenutnega stanja in ustvarjanju (ne)strpnega pluralnega okolja. Delovanje 

medijev proti vsem oblikam rasizma, ksenofobije, predsodkov do drugačnih, kamor sodijo tudi 

priseljenci, je zato izjemno pomembno. Na drugi strani pa lahko mediji z izključevanjem in 

ignoranco do določenih manjšinskih skupnosti pri njih sprožajo občutke manjvrednosti in 

prepričanje o njihovi odrinjenosti na obrobje družbe (prav tam).  

»Komuniciranje je sredstvo vplivanja, pa tudi instrument, s katerim nasprotni partner konflikt 

poglablja ali obvladuje.« (Vreg, 1989, str. 43), pri čemer imajo lahko mediji pomembno vlogo. 

Pri medsebojnem komuniciranju namreč neizogibno prihaja do konfliktov, vendar lahko le-ti 

prispevajo tudi k trdnejšim in boljšim odnosom, če jih konstruktivno razrešimo. Vendar je 

razumevanje manjšinskih skupnosti kot problem, piše Roter (2005c), konstrukt dominantne 

večine, ki se ponavadi pojavi zaradi preusmeritve pozornosti od dejanskih vzrokov za 

družbene probleme (revščina, brezposelnost, regionalne razlike v razvitosti …) na priseljence 

kot domneven vzrok za nastale težave.  

 

Jalušič (2002) prav tako izpostavlja vlogo medijskega diskurza in podobno opisuje javno 

razpoloženje do priseljencev v Sloveniji. Poudarja, da medijski diskurz s podajanjem negativne 

podobe o priseljencih vpliva tudi na slovensko nacionalno identiteto. Mediji nam vsiljujejo 

konstrukcijo realnosti, ki preko formuliranja ''imigrantske politike'' utrjuje konsenz o odnosu 

Slovencev do ''drugih'', hkrati pa tudi o odnosu do ''samih sebe''. Pri tem se krepi in 

determinira lastna slovenska ter evropska identiteta, ki je vsekakor vezana na kulturo oz. na 

pojem ''biti kultiviran''. Ker se na ta način slovensko identiteto radikalno ločuje od ''drugih'' in 

se jo snuje na logiki identitete žrtve, se odpirajo možnosti za ustvarjanje politik, ki svoj obstoj 

gradijo na argumentiranju, da je slovenski narod ogrožen. Skozi javni in medijski diskurz se to 

kaže preko komunikacije o predsodkih o ''drugih'', ki lahko preraste v sovražni govor, ki 

vsebuje lastnosti ksenofobije z elementi rasizma. Sovražni govor, kot pravi Jalušič (prav tam), 

ne samo, da oblikuje negativno podobo o ''drugih'', ampak lahko zanika tudi njihov obstoj. 
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Da bi kulturne razlike že v osnovi veljale za boljšo družbeno priložnost in ne apriori kot 

omejitev ter da bi se razvijale primerne strategije kulturnega pluralizma, so potrebni različni 

kanali posredovanja. Zavratnik Zimic (2003) vidi pomembno vlogo pri doseganju dolgoročnih 

učinkov v izobraževanju, medtem ko za takojšnji učinek odgovornost pripisuje predvsem 

medijem. Ideja interkulturalizma bi prav zato morala biti posredovana skozi vse kanale enako, 

vse institucije bi morale posredovati enako sporočilo o interkulturnosti. Ker temu za enkrat še 

ni tako, kot smo videli iz zgoraj zapisanega, lahko pričnejo posamezniki dvomiti. Čemu naj 

sledijo, kakšna je prava resnica, komu naj verjamejo? Še zlasti nevarno je, če zavajanjem 

podležejo tudi šolski delavci, saj to zagotovo vpliva na njihov odnos do učencev oz. dijakov, ki 

ne pripadajo večinski kulturi. 
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6 SKLEP  

 

V teoretičnih izhodiščih je videti, da se avtorji in raziskovalci kar precej ukvarjajo s 

problematiko potomcev priseljencev, v smislu, da izpostavljajo težave, s katerimi se le-ti 

soočajo. Dejstvo je, da se o problemu potomcev priseljencev v šolah vse več piše in vedno bolj 

na glas govori, a kot je razvidno iz teoretičnih izhodišč in dosedanjih raziskav, se še zmeraj 

precej malo napisanega in povedanega udejanja v praksi oz. je vprašanje, koliko se ukrepi, ki 

naj bi se na tem področju uresničevali, odražajo na skupini, ki naj bi ji bili najbolj namenjeni, 

torej samih učencih oz. dijakih. Zato se mi zdi pomembno raziskati predvsem mnenja in 

stališča potomcev priseljencev samih, saj smo v dosedanjih raziskavah le redko slišali še 

njihove glasove. Kako doživljajo svojo vpetost v vzgojno izobraževalni sistem, kje sami vidijo 

prednosti in pomanjkljivosti sistema v odnosu do dijakov potomcev priseljencev, torej njih 

samih? 

 

Glede na dosedanje raziskave (npr. Dekleva in Razpotnik, 2002; Lesar, 2002b; Razpotnik, 2004) 

se potomci priseljencev vpisujejo večinoma v triletne poklicne šole in šolanja pogosto ne 

nadaljujejo. V pričujoči raziskavi želim izvedeti mnenja dijakov potomcev priseljencev na to 

temo, pri čemer se osredotočam na srednje poklicne in strokovne šole, ki do sedaj še niso bile 

raziskane v povezavi z doživljanjem njihove lastne vloge v izobraževalnih kontekstih. Zanima 

me, kako so poklicne želje otrok in njihovih staršev povezane z izbiro srednje šole, ali jim sam 

sistem onemogoča oz. otežuje vpis v štiriletne strokovne programe. Dijakom, ki obiskujejo 

triletne poklicne šole ni onemogočeno nadaljnje izobraževanje, res pa je, da traja eno leto več, 

če želijo doseči raven štiriletne srednje strokovne šole. Poleg tega je pomembno vedeti, da je 

programov poklicno tehniškega izobraževanja zelo malo, kar pomeni, da šolanja ne morejo 

nadaljevati vsi dijaki, ki so uspešno zaključili triletne poklicne šole in bi si to želeli. Kot pri vpisu 

na srednje šole, so ponovno pomembne ocene in dosežen učni uspeh, vendar iz predhodnih 

raziskav vemo, da potomci priseljencev dosegajo slabše učne rezultate (npr. Skubic Ermenc, 

2003). Preveriti želim, koliko truda vlagajo v učenje intervjuvani dijaki, kakšne so njihove želje 

po šolskem uspehu, kaj jim preprečuje, da bi želeni uspeh dosegli, kako so s tem povezani 

njihovi starši in kako učitelji. 

Iz teoretičnih izhodišč je namreč razvidno, da strokovni delavci šole neenako obravnavajo 

potomce priseljencev in njihove slovenske vrstnike. V smislu, da od prvih manj pričakujejo, jih 

manj spodbujajo ter jih apriori obsojajo na slabši uspeh ali celo neuspeh (McCarthy, 1995; 
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Dekleva 2002; Kobolt, 2005; Bučar Ručman, 2013). Pri tem gre za prikrite oblike diskriminacije 

s strani šolskih strokovnih delavcev.  

Znotraj šolskega sistema še zmeraj niso oblikovani učinkoviti odzivi na diskriminacijsko prakso 

in za njeno preprečevanje. Žal je praksa takšna, da se nečesa držimo le, če je predpisano in 

nas tako zavezuje, zato menim, da se bodo tudi učitelji bolj poglobili v svoje diskriminacijske 

prakse in diskriminacijo na sploh prej opazili in jo obsodili, če bo vse to predpisano s pravilniki 

in zakoni o vzgoji in izobraževanju. 

 

Čeprav obstaja velika družbena potreba po uvajanju interkulturne dimenzije v sistem 

profesionalnega razvoja učiteljev, se za enkrat zelo malo posveča promociji interkulturnega 

izobraževanja, zlasti v začetnem izobraževanju učiteljev, torej v času študija (Đermanov, 

Kostović in Đukić, 2006). 

Tudi Svet Evrope (po Novak-Lukanović, 1995) se zavzema za interkulturno izobraževanje za 

učitelje, v smislu, da to ne bi bilo nekaj posebnega, da naj ne bi predstavljalo posebno, 

dodatno izobraževanje samo za tiste, ki poučujejo v večkulturnih razredih (Ali sploh še 

obstajajo razredi, ki to niso? – op. avtorice), ampak da bi bilo sestavni del izobraževanja za vse 

učitelje. Svet Evrope (Council of Europe) namreč podpira številne programe in Pestalozzi je 

eden izmed programov, ki se zavzema za strokovni razvoj učiteljev in drugih šolskih delavcev 

v skladu z vrednotami Sveta Evrope; demokracija, spoštovanje človekovih pravic in 

dostojanstva ter pravne države (http://www.coe.int/). Učitelji igrajo zelo pomembno vlogo 

pri pripravi mladih generacij, da postanejo državljani sveta, ki neizogibno postaja vse bolj 

multikulturen. Zato je pomembno, da se medkulturno izobraževanje prične že pri učiteljih 

samih ter se tako njihova srca in misli pripravi na medkulturni svet, pravi avtor Neuner (2012) 

v eni izmed publikacij Pestolazzi. 

Toda žal je pri nas praksa še vedno drugačna, saj je interkulturno izobraževanje prepuščeno 

vsakemu posamezniku. V raziskavi želim preveriti, ali je morda v Velenju, ki je kulturno zelo 

mešano mesto, situacija kaj drugačna. Razredi v velenjskih srednjih šolah so namreč kulturno 

zelo mešani, zato predpostavljam, da učitelji potrebujejo dodatna znanja s področja 

interkulturne pedagogike, da lahko suvereno odreagirajo na morebitne diskriminacijske 

prakse med dijaki, da lahko neprisiljeno vključujejo prvine interkulturne šole v način svojega 

poučevanja, da lahko nepristransko ocenjujejo in nudijo pomoč ter konec koncev, da lahko 

uspešno sodelujejo s starši. Velenjske kulturno mešane specifike se mora zavedati tudi 

vodstvo srednjih šol in spodbujati razvoj učiteljev v tej smeri. 

http://www.coe.int/
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V Sloveniji imamo dokumente (Strategije, 2007; Smernice, 2012), ki urejajo vključevanje otrok 

priseljencev in delo z otroki priseljenci. Znotraj predvidenih strategij in smernic je v enem 

stavku omenjeno, da so tukaj zajeti tudi priseljenci druge in tretje generacije, torej potomci 

priseljencev. Priseljenci in potomci priseljencev, vključeni v vzgojno-izobraževalni sistem, 

potrebujejo namreč različne pristope in prilagoditve. Medtem ko se priseljenci z vključitvijo v 

šolski sistem prvič srečajo s slovenščino, to za potomce priseljencev, ki so v Sloveniji že od 

rojstva, ne velja. Zanima me ali določene strategije in smernice strokovni delavci v šolah 

izvajajo tako za priseljence kot tudi za potomce priseljencev ter kaj si o tem mislijo potomci 

priseljencev.  

 

Glede na anketo, ki jo je izvedla Slovenska filantropija (2009), kar šestdeset odstotkov šol 

meni, da imajo razvite posebne programe za integracijo otrok priseljenih staršev. Kljub 

prilagoditvam, pa šole še vedno izpostavljajo slabo znanje slovenščine ter učne in vedenjske 

težave pri otrocih priseljenih staršev. Poleg tega je precej skopa še skrb šol za ohranjanje in 

razvijanje jezika in kulture priseljenskih otrok. Sprašujem se ali šole le pišejo poročila o tem, 

kaj vse počno za in z učenci priseljenih staršev, dejansko pa tega ne izvajajo, ali pa prilagoditve 

izvajajo na neprimeren in pomanjkljiv način, ki ne zagotavlja poglobljenega poznavanja 

slovenskega jezika, ne zagotavlja ohranjanja maternega jezika in kulture priseljencev, ne 

zagotavlja možnosti za enakopravno napredovanje in ne nudi primernih prilagoditev in 

pomoči, da bi se izhodiščni položaj priseljencev čim bolj približal položaju slovenskih otrok, 

vsaj kar se tiče učenja in napredovanja v izobraževalnem sistemu. 

Prav tako se sprašujem ali gre pri prilagoditvah, ki jih omenjajo šole v zgoraj navedeni anketi, 

morda le za enkratne dogodke, projekte in ne za kontinuirane oblike dela. Kontinuiranost ima 

lahko pomemben vpliv pri doseganju želenih rezultatov in če omenjene oblike dela niso 

vključene v sistem, potem praviloma ne obstanejo na dolgi rok. Tako šole sicer v poročilih 

lahko navajajo različne oblike dela in prilagoditve za učence in dijake priseljence, vendar pri 

tem ni razvidno, koliko časa je dejansko bilo namenjenega temu. Menim, da kontinuirane 

oblike dela, ki so vključene v sistem, praviloma prinašajo pozitivne rezultate, medtem ko so 

pri sporadičnih oblikah dela pozitivni rezultati zgolj začasni in omejeni na čas izvajanja 

dogodka oz. projekta. Ali na Šolskem centru Velenje izvajajo kakršnekoli programe za lažjo 

integracijo in napredovanje potomcev priseljencev znotraj izobraževalnega sistema? 
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Velenje kot kulturno in narodno izredno mešano mesto, je idealno okolje za analizo stanja 

udejanjanja interkulturne pedagogike v srednji šoli. V industrijskih središčih, ki so bila zaradi 

možnosti zaposlitve privlačna za priseljence, tovrstne raziskave še niso bile opravljene. Zanima 

me še, ali številčnost priseljencev na enem mestu povzroči zlivanje identitet, v smislu, da se 

ob stiku kultur rojevajo nove stvari oz. nova kultura, ki ima elemente več različnih kultur. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

7 NAMEN  

 

V empiričnem delu želim s kvalitativnim raziskovanjem, in sicer z delno strukturiranim 

intervjujem, pridobiti poglobljene informacije o subjektivnem doživljanju in počutju dijakov 

potomcev priseljencev v vzgojno-izobraževalnih kontekstih. Osnovni namen naloge je raziskati 

posameznikovo doživljanje izobraževalnega procesa, preveriti možnosti udejanjanja principov 

interkulturnosti ter na podlagi rezultatov oblikovati smernice oz. predloge za bolj senzibilno 

obravnavo dijakov priseljencev s strani delavcev šole1. 

 

8 CILJI RAZISKAVE 

 

 Raziskati, kaj dijakom potomcem priseljencev in njihovim družinam pomeni izobraževalni 

proces in kakšne so njihove poklicne vizije. 

 Raziskati, kako dijaki potomci priseljencev doživljajo svoj učni uspeh, svoje odnose z 

delavci šole ter svoje odnose z vrstniki. 

 Ugotoviti, v katerih situacijah bi dijaki potomci priseljencev potrebovali več razumevanja 

oz. podpore s strani delavcev šole v povezavi z njihovo večkulturnostjo. 

 Na podlagi raziskave analizirati sedanje stanje in poiskati področja, ki jih strokovni delavci 

šol ne izkoristimo dovolj za udejanjanje interkulturne pedagogike. 

 Na podlagi rezultatov oblikovati zbir aktivnosti, intervencij ter predlogov za učinkovitejše 

izvajanje interkulturne pedagogike s strani šolskih delavcev v srednjih poklicnih in 

strokovnih šolah. 

 

  

                                                           
1 Delni rezultati raziskave so objavljeni v članku z naslovom: Interkulturna pedagogika v boju proti 
diskriminaciji (Mujkanović, 2013).  
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9 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

9.1 Enote proučevanja 

 

Izvedla sem dvanajst intervjujev, šest z dijaki potomci priseljencev, od tega s tremi fanti in 

tremi dekleti, štirje obiskujejo srednjo strokovno šolo, dva srednjo poklicno šolo. Sledilo je še 

šest intervjujev z osebami, pomembnimi za poglobljene rezultate raziskave: dve mami 

intervjuvanih dijakov, dve učiteljici slovenščine, dva mentorja kulturnega društva.  

Vsi intervjuvani dijaki obiskujejo Šolski center Velenje. Intervjuvanec D. obiskuje 2. letnik 

srednje strokovne šole, smer računalništvo. Intervjuvanec H. obiskuje 3. letnik poklicne šole, 

rudarske smeri. Intervjuvanka L. obiskuje 2. letnik strokovne šole, smer okoljevarstvo. 

Intervjuvanka M. obiskuje 2. letnik poklicne šole, trgovske smeri. Intervjuvanec N. obiskuje 1. 

letnik srednje strokovne šole, smer računalništvo. Intervjuvanka S. obiskuje 3. letnik strokovne 

šole, ekonomske smeri.  

Intervjuji so bili opravljeni še z intervjuvanko HM., mamo intervjuvanca H., intervjuvanko LM., 

mamo intervjuvanke L. Intervjuvanka MM. je mentorica v kulturnem društvu, ki ga obiskuje 

intervjuvanka M., intervjuvanec SM. pa mentor v kulturnem društvu, ki ga obiskuje 

intervjuvanka S. Intervjuvanki U1. in U2. sta učiteljici slovenščine v Šolskem centru Velenje. 

 

9.2 Velenjska specifika ali oris okolja, v katerem poteka raziskava 

 

Velenje je mestna občina z največ prebivalci, ki so se po zadnjem terenskem Popisu 

prebivalstva leta 2002 opredelili za drugo narodnost kot Slovenec (SURS, 2002/2012 v Bučar 

Ručman, 2013). Velenje torej izstopa po multietničnosti, odstotek slovenskega prebivalstva je 

namreč v tem mestu med najnižjimi. Premogovnik Velenje je temeljno gibalo mestnega 

razvoja, kar pomembno vpliva na tako živahen razvoj mesta (Zupančič, 2005). Bučar Ručman 

(2013) primerja Velenje z večjimi ameriškimi mesti, katerih značilnosti so »priseljevanje iz 

različnih koncev, mešanje religij, narodnosti, kultur, njihovo sobivanje na ožjem prostoru, 

proces ustvarjanja novega mesta in iskanje novih možnosti njegovih prebivalcev«. Velenje je 

razmeroma mlado mesto, ki je nastalo načrtno. Po drugi svetovni vojni, s pričetkom 

industrializacije, se je pokazala potreba po delovni sili. Velenje je zato postalo zanimivo za 
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iskalce zaposlitve, ki so v želji za boljšim življenjem po starem slovenskem reku »šli s trebuhom 

za kruhom«. Priseljenci so najprej začeli prihajati iz drugih delov Slovenije, pri čemer je šlo za 

beg iz vasi v mesto, šele kasneje so se priseljevali iz drugih jugoslovanskih republik. Takrat so 

se selitve dogajale še znotraj meja skupne države, Velenje pa tako skoraj ni imelo avtohtonega 

prebivalstva (Martinšek, Kovač in Vrbič, 2002). 

 

Priseljenci, ki so v Velenje prihajali zaradi možnosti zaposlitve niso bili visoko izobraženi. 

Večinoma je šlo za nizko in srednje kvalificirano delovno silo (SURS, 2011/2013 v Bučar 

Ručman, 2013). Potomci priseljencev v primerjavi s priseljenci prve generacije dosegajo višjo 

stopnjo izobrazbe, vendar je v primerjavi z njihovimi slovenskimi vrstniki, med potomci 

priseljencev prisoten manjši delež visoko izobraženih oseb. Doseči najvišjo stopnjo izobrazbe 

je za potomce priseljencev težje kot za njihove slovenske vrstnike (prav tam). 

 

Multietnično sestavo mesta Velenje je možno opaziti domala na vsakem koraku. Skozi mesto 

se namreč ni mogoče sprehoditi, ne da bi slišali več različnih jezikov. Videti je, da gre za dobro 

medsebojno sprejemanje različnih kulturnih ozadij in tudi Mestna občina Velenje v svoji 

predstavitvi omenja priseljence, ki dajejo mestu poseben utrip in so soustvarjalci njegove 

raznolikosti, odprtosti sproščenosti in gostoljubnosti (http://www.velenje-tourism.si/). 

Mestna občina prav tako podpira in spodbuja delovanje kulturnih društev (srbskega in 

bošnjaškega) ter dogodkov, ki jih društva organizirajo.  

Verjetno ni naključje, da je Velenje eno izmed treh mest v Sloveniji, kjer v okviru projekta 

''Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji'' izvajajo ''Šolo bosanskega jezika in kulture'' 

(http://kbds.bosnjak.si/). V Velenju se izvaja celo za tri starostne skupine v treh terminih 

tedensko, kar kaže na to, da je zanimanje izredno veliko. Cilj projekta je, da potomci 

priseljencev spoznavajo svoj materni jezik in izvorno kulturo, ob tem razvijajo jezikovne 

veščine in krepijo učne sposobnosti, ki so prenosljive na jezik okolja in predstavljajo 

pomembno vlogo pri uspešnosti v izobraževalnem sistemu. 

 

V Velenju so ljudje različnih narodnosti in kulturnih ozadij ves čas v stiku v službah, šolah, 

organiziranih dejavnostih in v neformalnih situacijah. Bučar Ručman (2013) je ugotovil, da so 

na splošnem nivoju v vsakdanjih situacijah odnosi med pripadniki različnih kultur dobri, 

nestrpnost ni prisotna, ljudem pa je uspelo vzpostaviti zadovoljivo skupno življenje.  
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Te rezultate je gotovo prineslo sedaj že medgeneracijsko mešanje kultur in sobivanje na 

enakem območju, zaradi česar vidim Velenje kot dober primer za raziskovanje interkulturnosti 

tudi znotraj šolskega prostora. 

 

9.3 Izbor raziskovalnih instrumentov 

 

Za izvedbo empiričnega dela raziskave sem izbrala delno strukturiran intervju. S to metodo 

lahko namreč dobim poglobljen vpogled v doživljanje izobraževalnega procesa s strani dijakov 

potomcev priseljencev in njihovih pomembnih drugih. Okvirne smernice za intervju sem 

sestavila sama, in sicer tako, da sem najprej nanizala vse, kar me zanima in kar bi rada tekom 

pogovorov izvedela. Iz teh idej sem nato sestavila nekaj sklopov, ki so tudi glavne teme 

intervjujev. K temu sem naknadno dodala še več idej in vprašanj, poskušala sem izluščiti 

največ, kar bi se glede določene teme dalo vprašati. Intervjuje sem oblikovala bolj kot širše 

smernice za pogovor, ne kot ozko postavljena vprašanja, in sem jih tekom pogovora prilagajala 

intervjuvancem in poteku intervjuja.  

 

9.4 Postopek raziskovanja 

 

Dijake potomce priseljencev sem sprva iskala neposredno v Šolskem centru Velenje preko 

svetovalnih delavcev. Z dvema dijakoma, dekletom in fantom, ki sta ju predlagala svetovalna 

delavca, sem se dogovorila za intervju, vendar se nato nista odzivala na moje klice. Morda 

nista hotela reči ne, da ne bi razočarala svetovalnega delavca, morda sta si premislila, ker sta 

se bala, da bi na šoli izvedeli, da sta sodelovala in kako sta odgovarjala. Tako sem uvidela, da 

pot do intervjuvancev preko šole ne bo prava. Intervjuvane dijake sem nato pridobila iz 

osebnih virov, večinoma preko mojih staršev, ki so svoje znance, sodelavce in prijatelje 

priseljence povprašali o možnostih sodelovanja njihovih otrok pri raziskavi. Nikogar od 

intervjuvancev sama prej nisem poznala. 

 

Podatke za raziskavo sem zbrala s kvalitativno tehniko spraševanja, z delno strukturiranim 

intervjujem. Intervjuji so bili opravljeni v času od februarja do julija 2012. Z vsemi 

intervjuvanimi dijaki sem se srečala vsaj dvakrat. Prvič, da smo se spoznali in sem jih seznanila 
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z namenom raziskave in potekom izvedbe ter jim zagotovila, da bom opravljeni intervju 

uporabila izključno za namene raziskave. Zagotovila sem jim anonimnost.  

Na drugem srečanju sem pričela z izvedbo intervjuja. Z vsemi intervjuvanci (razen z 

učiteljicama) sem bila v prostoru sama in sem pogovore posnela na diktafon. 

 

Z L. sem se prvič srečala 1. 2. 2012 pri njej doma. Šlo je za neformalni pogovor, skozi katerega 

sva se nekoliko spoznali, jaz sem jo še seznanila z namenom raziskave. Intervju z L. sem izvedla 

8. 2. 2012 pri njej doma. 

Po končanem pogovoru sem za sodelovanje prosila tudi njeno mamo. Predstavila sem ji 

namen intervjuvanja pomembnih drugih in ker je privolila, sva se dogovorili za datum mojega 

naslednjega obiska. Intervju z LM. sem tako izvedla 8. 3. 2012 pri njej doma. 

 

Z N. sem se prvič srečala 17. 2. 2012, ko sem v neformalnem pogovoru njemu in njegovim 

staršem predstavila namen raziskave. 4. 3. 2012 sem se pri njih oglasila še enkrat, takrat sem 

z N. izvedla intervju. 

 

S H. sem se prvič srečala 15. 2. 2012. Njemu in njegovi mami sem predstavila, za kaj gre in H. 

se je odločil za sodelovanje. Zaradi njegovega natrpanega urnika, sva se dogovorila, da bova 

natančen datum dorekla naknadno. 4. 3. 2012 sem pozvonila na vratih intervjuvanca H., 

vendar je oče povedal, da ga ni doma. Ker sva se za datum dogovarjala preko kratkih (SMS) 

sporočil, je očitno prišlo do nesporazuma. Že čez nekaj dni, natančneje 8. 3. 2012, sva se 

uspela uskladiti in takrat je bil izveden intervju s H. 

Po končanem pogovoru sem za sodelovanje prosila še njegovo mamo, ki je bila v sosednjem 

prostoru. Ker je bilo tisti dan že pozno, sva intervju izvedli 10. 4. 2012 pri njej doma.  

 

Z D. sem se prvič srečala 8. 3. 2012 pri njegovi teti. V neformalnem pogovoru sem jima 

predstavila, za kaj gre in ker se je D. odločil sodelovati, sva se ponovno srečala 13. 3. 2012 

ponovno pri njegovi teti, kjer je bil intervju tudi izveden.  

 

25. 3. 2012 sem spoznala M. Obiskala sem Bošnjaško mladinsko kulturno društvo in M., ki mi 

jo je predlagala predsednica društva, na samem predstavila namen raziskave. Bila je 

pripravljena sodelovati, zato sva se ponovno srečali. Intervju z M. je bil tako izveden 4. 4. 2012 

pri meni doma. 
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MM. sem spoznala pri obisku društva, po pogovoru z M. sem jo poklicala po telefonu in jo 

vprašala, če je tudi ona pripravljena sodelovati v raziskavi. 16. 5. 2012 sva se dobili pri meni 

doma. Pred in po izvedbi intervjuja sva se pogovarjali še neformalno. 

 

S S. sva se prvič srečali 18. 5. 2012 v kavarni, kjer sva se spoznali in se dogovorili, da bo intervju 

izveden 24. 5. 2012. Dogovorjenega datuma sva se držali, intervju je bil izveden pri meni 

doma.  

SM. sem najprej kontaktirala po telefonu, nato sva se srečala 4. 6. 2012, ko sem mu 

podrobneje predstavila namen raziskave in takrat sem tudi že izvedla del intervjuja. Naslednjič 

sva se srečala 6. 6. 2012, ko sva z izvedbo intervjuja nadaljevala. Obakrat sva bila pri meni 

doma. 

 

U1. in U2., ki mi ju je priporočila svetovalna delavka iz Šolskega centra Velenje, sem za 

sodelovanje prosila preko elektronske pošte. Obe sta se odzvali, tako sta bila oba intervjuja 

izvedena 5. 7. 2012 v lokalni kavarni.  

 

9.5 Postopki obdelave zbranih podatkov  

 

Za obdelavo zbranih podatkov sem uporabila metodo kodiranja po Glaserju in Straussu 

(1967). Analizo lahko razdelim na šest korakov: urejanje gradiva (transkripcija intervjuja), 

določitev enot kodiranja (večkratno branje intervjujev, določitev in označitev vsebinsko 

pomembnih delov besedila), odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in 

kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije. 

Opravljene intervjuje, posnete z diktafonom, sem pretipkala, sledila je kvalitativna obdelava. 

Intervjuje sem odprto kodirala z induktivnim pristopom, saj kod tretjega reda nisem imela 

vnaprej določenih in sem jih oblikovala naknadno, na podlagi kod prvega in drugega reda. Iz 

intervjujev sem tako ugotavljala, kateri so za mojo raziskavo pomembni deli besedila. Vsakega 

od intervjujev sem umestila v tabelo s štirimi stolpci. V prvem stolpcu so zapisane enote 

kodiranja, ki so bistvene za raziskavo. Po določitvi enot kodiranja sem začela s prostim 

kodiranjem, določevanjem kod prvega reda, ki sem jih umestila v drugi stolpec tabele. Kode 

prvega reda, ki sem jih oblikovala po metodi asociacij in s sopomenkami, predstavljajo 

skrajšan zapis pomembnih delov besedila. Te kode sem nato povezala oz. povzela v že bolj 
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specifične kode drugega reda, ki sem jih razvrstila v tretji stolpec. Tukaj sem se posluževala 

tudi osnega kodiranja, saj se je izkazalo, da so nekatere kode drugega reda bolj primerne za 

kode prvega reda. V četrti stolpec pa sem zajela kode tretjega reda oz. končne kategorije.  

Končne kategorije sem nato definirala in zapisala v novih tabelah, od katerih je imela vsaka po 

tri stolpce – v prvi stolpec sem zapisala kategorije, v drugega kode drugega reda skupaj s 

kratico intervjuvanca, ki mu pripadajo, v tretjega pa ilustrativne primere iz navezujočih 

intervjujev. Tabele so prikazane v naslednjem poglavju in sicer ena vsebuje podatke iz 

intervjujev z dijaki, druga podatke iz intervjujev obeh mam, tretja podatke iz intervjujev z 

mentorjema in četrta podatke iz intervjujev z učiteljicama.  

Posamezne kategorije oz. pojme sem še opisala oz. opravila definicijo pojmov, tako urejenim 

podatkom je sledila utemeljena teorija. 

 

9.6 Dimenzije kod tretjega reda oz. kategorije 

 

Kategorije oz. kode tretjega reda sem določila za vsak intervju posebej. Izkazalo se je, da se 

kategorije glede na vlogo intervjuvancev ponavljajo. Tako imajo intervjuvani dijaki večinoma 

enake kategorije in sem jih spodaj prikazala v enotni tabeli. Za vsako kodo 2. reda sem v 

oklepaju navedla, na katere intervjuvance se nanaša, prav tako imajo ilustrativni primeri na 

koncu v oklepaju črko intervjuvanca, ki mu pripadajo. Enako sem storila s kategorijami obeh 

mam, mentorjev in učiteljic.  

Spodaj prikazujem tabele kategorij ter opis definicije pojmov, čemur sledi še utemeljena 

teorija. 

 

KATEGORIJE: dijaki 

 

Kategorije Kode 2. reda Ilustrativni primeri 

Izobraževanje 

Štiriletna srednja šola (D., L., N., S.) Elektroračunalniška šola, računalniška smer, 2 letnik. 
(D.) 

Triletna srednja šola (H., M.) Na rudarsko, tretji letnik. (H.) 

Preusmeritev iz štiriletne na triletno 
srednjo šolo (M.) 

Ja, js sem prvo bla na okoljevarstveni … prvo leto, 
mislim prvo polletje, pa mi ni šlo, pol sem se pa 
prestavla na trgovsko šolo.  

Razlog za izbiro srednje šole (D., H., L., 
N., S.) 

Okoljevarstvo me zanima … Najbolj me je zanimala 
ta smer. (L.) 
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Nadaljevanje šolanja ob zaposlitvi (D.) Moj namen je, da grem izven zemlje, v Avstrijo, ker 
mam tam veze, rečmo, družina pa to. In bi tam ob 
delu se šolal za kaj več, če bi prišlo do tega. 

Nadaljevanje šolanja v tri plus dva (H., 
M.) 

Tk da bom šel mogoče za strojnega tehnika. Plus 
dva. (H.) 

Nadaljevanje šolanja (L., M., N., S.) Seveda želim nadaljevat s šolanjem. (S.) 

Zaposlitev pred nadaljevanjem 
izobraževanja (H.) 

Zaposlitev. 

Pomen šolanja/izobrazbe (D., H., L., 
M., N., S.) 

Na šolo gledam kot na nekaj pomembnega, 
vsakdanjega. Kok znanja ti bo prinesla, to je 
vprašljivo. Kok znanja boš ti hotel sprejet, kok boš ti 
hotel delat, kok boš mel ti neke želje po šolanju, po 
uspehu, to je tvoja stvar. Lahko ti da obilico znanja, 
lahko pa ne. (N.) 

Stik s svetovalno službo (D., H., L., N.) Hmmm … Niti ne. Na začetku, ko nam je pokazala, kk 
pa kaj je v srednji šoli, kk poteka pouk. Drugač pa 
nisem nič rabil. Ni blo nikol nič. (D.) 

Nadarjen učenec (N.) Tudi, če nimam šans, da bi dobil štipendijo, je za 
srednjo šolo izredno pomembno, da si identificiran 
kot nadarjen učenec. To je izredno pomembno, ker 
lahko imaš potem privilegije. 

Vloga staršev 
v življenju 
mladostnika 

Vloga staršev pri izbiri srednje šole (D, 
H., L., M., N., S.) 

Oče mi je predlagal, če bi šla na zdravstveno, ampak 
se sama nisem vidla v tem, zato sem se odločla za 
ekonomsko in itak so spoštovali mojo odločitev, tk 
da ni blo problema s tem. (S.) 

Vloga staršev pri odločitvi za 
nadaljevanje šolanja/zaposlitve (D., H., 
L., M., N., S.) 

Strinjajo se. Mislim, da je najboljš, da grem še 
naprej. V tej smeri je še višja okoljevarstvena. (L.) 

Pomen staršev (D., N.) Starši mi predstavljajo osebo, ko vem, da bo vedno 
tu za mene. Se lahka pošalim z njo, lahk ji zaupam 
vse. Moram jo spoštovat, seveda. (D.) 

Razumevanje s starši (D., L., M., N., S.) Razumemo se. Pogovarjamo se, vedno jim lahko 
zaupam vse. Vse jim povem … o šoli, ljubezni, 
prijateljicami. (L.) 

Vpetost staršev v šolanje (D., H., L., M., 
N., S.) 

… ker je ati šel, pač na rudnik, temu glavnemu šefu. 
Pa se je zmenu, da so me prestavli na drugo izmeno, 
da nisem več pri njem. (H.) 

Zadovoljstvo staršev s šolskim 
uspehom (H., L., M., S.) 

Ja, oni vedno pravijo, da bi lahko blo boljš. (M.) 

Vpliv staršev na izbiro prijateljev (D., 
H., L., M., N., S.) 

Ne … Sam po moje ne bi bli navdušeni, če bi rekla, 
da se s petindvajsetletniki družim. Sam se ne! (L.) 

Vpliv staršev na izbiro partnerja/ke (D., 
H., M., N., S.) 

Mogoč bi kaj rekli. Zdj, ko si še mlad, mogoč še ne tok, 
pol ko bi pa bil mal starejši, pol pa bi … Pol bi pa rekli, 
da bi moral s svojo vero bit, a ne. (H.) 

Socialno-
ekonomski 
status 
družine 

Zaposlitev staršev (D., H., L., M., N., S.) Oče je do pred kratkim bil zaposlen. Zdj je pa na 
zavodu, ker je Vegrad šel … Bil je zaposlen na 
Vegradu. Mama je pa zaposlena, ja. (S.) 

Izobrazba staršev (D., H., L., M., N., S.) Moja mama je zaposlena na šoli kot računovodkinja. 
Je ekonomski tehnik. Ati je pa bil rudar. V pokoj je 
šel. Pa ati ma še faks, ga je potem ob delu delal … 
(N.) 
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Doživljanje 
srednje šole 

Počutje v šoli (D., H., L., M., N., S.) Nobenih problemov nimam. Super se počutim. Ko 
pridem … ne počutim se utesnjeno, al karkol. Fajn se 
počutim. V razredu se dober razumemo. (L.) 

Težave v šoli (D., H., L., M., N., S.) Pri angleščini … ampak to so težave, ker enostavno 
ne razumem angleško. (M.) 

Razumevanje s sošolci (D., H., N.) Ne vem, nisem še našel prijatla, kk bi rekel, pa tk s 
sošolci se ne razumemo dober. (N.) 

Ne/priljubljenost v razredu (D., H., L., 
M., N., S.) 

Ne vem, ker se rad zabavam, samozavesten sem, 
nisem sramežljiv preveč, lahka se tud delam norca iz 
sebe, brez da bi pretiraval, ampak znam se pošalit 
na svoj račun … Družaben sem! Velik lahka povem, 
na vsako temo lahka kaj dodam, z vsakmu najdem 
neki skupnega, pa tk. (D.) 

Odnosi z učitelji (D., H., L., M., N., S.) Ja, zelo. Pride kdaj do kakih trenj, ampak z večino 
učiteljev sem zelo zadovoljen. Zelo fajn je. (N.) 

Lastno zadovoljstvo s šolskim uspehom 
(D., H., L., M., N., S.) 

Ja, lani sem bil prav dober, tk da sem zadovolen z 
ocenami. (H.) 

Lani nezanimanje za šolo (L.) Nič me ni zanimalo. Vseen mi je blo za šolo, za vse. 
Zdj sem se pa zresnala in hočem naredit to šolo 
super. 

Lani težave v šoli (L.) Ja … Vsi so mi šli na živce. Ne vem zakaj … Sama sem 
si vbila v glavo, da so vsi dolgocajtni v tem razredu. 
Sploh se nisem hotla družit z nobenmu. Nič. Šele to 
leto so me spoznali, kaka sploh sem. 

Pri učenju ne potrebuje pomoči (H., 
M., N., S.) 

Ko sem pa prišla v srednjo šolo pa, ne bom rekla, da 
ni težka šola oz., da ni lahka, sam nikol ni blo 
potrebe, da bi mi oče kaj razlagal. Pač sama sem se 
usedla, se naučila in to je blo to. (S.) 

Medsebojna pomoč sošolcev pri 
učenju (H.) 

Včasih gremo v knjižnico kak dan prej, ko test 
pišemo. Če kdo ka ne razume, pa se mal skup 
pripravlamo pa pomagamo med sabo. 

Pomoč inštruktorja za fiziko (N.) Za fiziko sem edino mel zdj inštrukcije. Neki časa, 
samo da sem tisto osnovo dobil, potem sem se pa 
sam učil naprej. 
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Večkulturnost 
v šolskem 
sistemu 

Razlikovanje na podlagi 
verske/kulturne pripadnosti v šolskem 
sistemu (D., H., L., M., N., S.) 

Mogoč pri tem, ko sem mel sedem neopravičenih, 
sem dobil prvi opomin enkrat, v prvem letniku. Drugi 
so pa meli po 47 pa niso dobli. Slovenci. En Hrvat pa 
en Alabanc sta tud mela sedem neopravičenih pa 
smo na isti dan vsi dobli opomin. Drugim pa noben 
nč ni dal pa so jih meli 47 al pa še več. (H.) 

Zastopanost različnih narodnosti v 
razredu (D., H., L., M., S.) 

Ja, no, ne zdj čist točno, ampak če nas je 23 v 
razredu, nas je 13, ki nismo čisti Slovenci, ampak 
smo prišli iz Juge pa to. 10 pa Slovenci. (D.) 

Diskriminacija med sošolci (D., H., L., 
M., N., S.) 

Ja, parkrat se zgodi. Sam to mislim, da se tud 
zabavajo mal. Na primer, če kdo kaj ne razume, ne 
zastopi takoj, mu pol rečejo, ja itak, če si Bosanc. 
Sam to je bolj hec. Šala na pol. Ne vem, mogoče je 
kdo tud užaljen. Sam mene ne bi s tem užalil. (L.) 

Učitelji se ne odzovejo na 
diskriminacijo med sošolci (H.) 

Pa isto tk, mamo enga sošolca, ko je Južnjak pa 
spušča bosanske pesmi po mobitelu, pol pa oni 
začnejo govorit, »ugasn to ciganijo« pa take. 

Diskriminacija s strani učiteljev (H., M., 
N.) 

Ja. Glih pri … Mislim, da je bla zgodovina, ko je 
učitlca rekla, da bosanski jezik nikol ni … postojo, a 
ne. In pol sem js rekla, da je. Da so tud neki pisatelji, 
ki so zapustli knjige za sabo. Pa je rekla, da to ni res. 
In pol sem js rekla, da lahka naredim seminarsko 
nalogo o tem, ker vem, da je to tk, pa je rekla, da ne 
rabim. Sam js vem, da bosanski jezik je bil. (M.) 

Diskriminacija med učitelji/inštruktorji 
(H.) 

Ja, en je Hrvat. Sam en je Hrvat. Njega skoz zafrkavajo 
(smeh). Ja, drugi inštruktorji. Ker je Hrvat pa tud 
govori tk mal … 

Prepoznavanje Neslovencev (H., L., M., 
N., S.) 

Eni so sami povedli, drugač pa veš po priimku pa po 
imenih se vidi, da niso Slovenci. (L.) 

Slovenci se hočejo vklopit med 
Neslovence (D.) 

Ja, hočejo se vklopit, če nas je večina, a ne. Zato ker 
skor vsak v razredu ve hrvaško in je to za njih hit 
jezik zdj. 

Uporaba jezika med odmori (D., M.) Ja, sj se še sama (smeh). Recimo tako, ko se 
pogovarjam s kolegico pa mi kaka beseda izleti v 
bosanskem jeziku. (M.) 

Komentarji učiteljev na rabo 
neslovenskega jezika (D., M., S.) 

Drugač pa zasledim s strani sošolcev al pa prijateljev, 
ko se kdaj na hodniku menijo v svojem maternem 
jeziku, na primer, če je to srbohrvaščina, se 
pogovarjajo v tem jeziku pa da pride učitelj mimo pa 
da poslušajo na primer na telefonu bosansko 
muziko, pol rečejo kao v Sloveniji smo, v slovenskih 
šolah, slovensko se pogovarjite. (S.) 

Pogovor o različnih kulturah/verah v 
šoli (D., H., L., M., N., S.) 

Ja, pri zgodovini, ko smo meli te vojne med 
protestanti pa pravoslavci pa kristjani, ko so se 
bojevali za svoje … (N.) 

Reakcija učiteljev na zbadanje zaradi 
narodnostne pripadnosti (D., H., L.) 

Ne. Ignorirajo. (L.) 

Potreba po izobraževanju učiteljev na 
temo med/večkulturnosti (D., H., N.) 

Ja, po moje bi moglo bit, ja. Naj mal vidijo, kk je, ko se 
postavijo v našo kožo, naj vidijo to, pa da ne delajo 
razlik, a ne. (H.) 

V osnovni šoli je štela narodnost, v 
srednji šteje znanje (N.) 

Mogoče zato ker je spremenjen način dela, da za 
delo ne šteje narodnost, ampak znanje, a ne. Na 
osnovni šoli pa je štelo za uspeh ne delo, ampak 
narodnost. 
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Odnosi s 
pomembnimi 
drugimi 

Lady Ga Ga kot inspiracija (L.) Pa vem, da se bo smešno slišalo, sam Lady Ga Ga 
tud … Pač ma tisto … Inspiracija je. Je neka vzornica, 
kot glasbenica in kot oseba. 

Odnos s »hodžo« (M.) (smeh) on večkrat glih začne to temo. In če bi se to 
zgodilo, mislim, da bi mu lahka zaupala. Sicer bi prej 
staršem povedala, to sigurno, ampak bi se lahka z 
njim tud pogovorila o tem. Mislim, da je v redu 
oseba. 

Odnos z mentorico MM. (M.) MM. ti bo tud drugač vse pomagala. Če maš kake 
probleme, se lahka z njo pomeniš. Če maš v šoli kake 
probleme, ti bo pomagala. Al pa tud kako 
seminarsko naredit. Pa take stvari. Vedno nam 
ponudi svojo pomoč. 

Odnos z mentorjem SM. (S.) Ja, seveda. Js mu lahka zaupam pa ne zato, ker je 
moj sestrič, ampak mu zaupam, ker je tak človek. Ful 
velik ve, ful je dal velik čez in če mu kaj poveš, te 
posluša, te razume, ti pove. Zato je men fajn, ker js 
njemu marsikaj zaupam in to mi je fajn. 

Pomen 
verske/narod
nostne 
pripadnosti v 
družini 

Poroka s pripadniki druge vere ni 
zaželena (M.) 

Ja, smo meli en tak primer v družini. Od mojga atija 
stric ma hčerko in ona se je glih poročila z enim 
druge vere in je bil kaos v družini. Ampak kaj naj, sj 
tk nč ne morš. 

Izkazovanje vernosti v družini (D., H., 
L., M., N., S.) 

Ja, praznujemo Božič pa te glavne. Pa mislim, da 
moja dva … Ne, mama je pravoslavno krščena, 
mislim ma te une … Ati je pa krščen. Js pa sestra pa 
nisma krščena, niti želima bit. (D.) 

Vernost v družini (D., H., L., M., N.) Pač velik se s straši pogovarjamo o tem, o tej naši 
veri. Pač, da je treba sprejet to svoje, da nikol ne 
smeš prekrivat al pa da se sramuješ. Vedno morš 
razložit, če jim kaj ni jasno, jim povedat, pač na tak 
način. (M.) 

Spoštovanje nevernosti s strani staršev 
(D.) 

Ne. Njim je tk vseen. Js mam svoja prepričanja in to 
spoštujeta. In to je to. 

Jezik doma (D., H., L., M., N., S.) Ne ne ne. Lahk govorim kk hočem, sam večinoma 
govorimo bosansko. (H.) 

Pomen maternega jezika (H., M., S.) … čeprav bi se spodoblo, da bi js govorila v 
maternem jeziku, ker tk bi se še najbolj ohranjalo to. 
Vsaj doma, da bi tk govorila, ker že šola pa to, morš 
slovensko govorit. (S.) 

Spoštovanje nevernosti brata (H.) Vsak se sam odloči, al bo spoštoval to vero al ne. Ne 
moti me. 

Spoštovanje vernosti drugih družinskih 
članov (L.) 

Ja, to je njihova stvar. Če so se tk odločli, nič nimam 
proti temu. Sam enostavno, js nisem… Ne vem… Ne 
morem bit verna, ne vem, zaka. 

Prilagoditev slovenski kulturi (N.) Ja, mislim, ne vem … Ker sem se js od malega, ko 
sem gledal risanke, sem se naučil, da je božič 25. in 
praznujemo tud takrat. Ker to je mednarodni, pol pa 
ma še vsak svojga. Pravoslavci pa tk. 
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Pomen 
verske/narod
nostne 
pripadnosti 
med vrstniki 

Izkazovanje vernosti med prijatelji (H.) Sam grem, s prijatlom grem. Sama se odločima. 

Ne/vernost kot ovira za prijateljstvo 
(H., L., M., N.) 

Tega, ko hodima skup v džamijo. Drugi pa niso verni 
sploh (smeh). (H.) 

Narodnost ni ovira za partnerstvo (D., 
H., L., N.) 

Čist naključje, ja. Bivša je bla Slovenka. Ja, kar se 
tega tiče ne delam razlik. (D.) 

Pogovor o kulturah/verah med 
prijatelji (D., H., L., N., S.) 

Ne. Nerad se sam izpostavim pa povem svojo 
narodnost. Če me pa kdo vpraša pa povem, da sem 
Srb. Ne rad se pa izpostavljam, vere, nacionalnost, 
to ne. (N.) 

Pogovor o kulturah/verah med sošolci 
(M.) 

Ja, tud. Recimo zdj, ko je velika noč pa eni barvajo 
jajčka, drugi pa ne. Pa vprašajo, »zakaj pa vi ne, kaj 
pa vi praznujete«. Pol jim pa razložiš pa razumejo 
nekateri, nekateri pa spet ne. 

Slabo poznavanje drugih ver/kultur 
(M.) 

Ja, večina njih ful slabo pozna. 

Narodnost ni ovira za prijateljstvo (D., 
L., M., S.) 

Ko so prazniki, si tud voščimo med sabo. Božič, 
pravoslavni božič, tud Bajram. Men voščijo, čeprav 
nisem verna. Sj vejo, da nisem verna, pa mi vseen 
voščijo, ker js tud njim. (L.) 

Narodnost kot ovira za prijateljstvo (S.) Sam mal, da pomislim … V moji … Ne, v moji družbi 
ni noben Slovenc. Drugač pa mam prijatelje, tk 
uzuni, ko se srečamo, da se mal družimo. Konkretno, 
ko grem ven, smo pa vedno eni te isti. To smo pa 
večinoma naši. Mislim (smeh), Južni narod (smeh). 
(S.) 

Spoštovanje običajev in praznikov 
prijateljev (D., H., S.) 

Prijatelj mi je zato, ker je v redu oseba, ne zato, ka je 
po narodnosti. Nikol nisem delal razlik, tk da. Niti se 
nismo nikol tk menli, razen, če nam je dolg cajt pa 
neki filozofiramo. Tk ko mladina vedno. Tud praznike 
si voščimo med sabo. Če je on musliman, on nam 
vošči božič, mi njemu ne, ker oni nimajo tega. Če 
majo oni Bajram, voščimo mi njim. (D.) 

Seznanjenost s prazniki drugih 
ver/kultur (D., H.) 

Ja. Sj mamo facebook, tk da vse vemo, kdaj je kak 
praznik. (H.) 

Prosti čas 

Preživljanje prostega časa s prijatelji 
(D., H., L., M., N., S.) 

Se dobimo pred blokom pa se pogovarjamo, gremo 
v center, na sladoled, v Mcdonalds, se sprehajamo, 
gremo v nakupovalni center. Tud povabim prijatla k 
men pa tu prespi, tud js grem k njemu pa tam 
prespim. To bolj tisti, ko živijo daleč. (N.) 

Ukvarjanje s športom (D., S.) Drugač sem pa plavanje obiskovala pet let pa sem 
pustla, zdj pa še sam folkloro. (S.) 

Ukvarjanje z glasbo (L.) Kitaro igram, bas kitaro sem igrala, klavir znam mal 
igrat … 

V prostem času obiskuje verska 
druženja (M.) 

Js sem hodla, sam zdj ne hodim več. Mamo pa zdj ob 
petkih, od sedmih pa do devetih tako versko 
druženje. Bolj starejši smo, ko se zberemo pa si kako 
kavo skuhamo pa hodža je zraven pa nam govori, kaj 
je dobro pa kaj ni, pa tk. 

Preživljanje prostega časa v Društvu 
(M., S.) 

Ja, mi je všeč. Sj včasih je zdolgočaseno, ker moraš 
štirkrat al pa petkrat ponovit eno in isto stvar, 
ampak se navadiš. Js tk že štir al pet let to hodim, ful 
dolgo hodim, a ne. Tk da je brez veze, da bi pustla 
zarad nesporazuma, a ne. (S.) 

Klubi z narodno glasbo (S.) Ampak res, tk se mi zdi, ko gremo ven, gremo v tak 
klub, ko se narodne vrtijo. 
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Gledanje na 
kulturno/vers
ko pripadnost 

Razlikovanje na podlagi različne 
kulturne/verske pripadnosti je 
maloumno (D.) 

Človek, ko dela glede tega razlike, je maloumen, ni 
glih bister in s tem poskuša prikrit svoje šibkosti, da 
gre s tem koga užalit je res brez veze. 

Razlikovanje na podlagi različne 
kulturne/verske pripadnosti je 
nepravično (S.) 

Zaka bi zdj js mela tri pa na primer da se mi gre za 
oceno, zaka bi js mela zdj manj zarad tega, ker sem, 
ne vem … na ić. 

Prevlada »Južnih narodov« v Sloveniji 
(S.) 

Ampak po večini smo, pa sj tud v Sloveniji je tk, da 
prevladujemo … 

Pomen vere (M., S.) Ja, ne vem … Da neki … Da v neki veruješ. Pač da 
maš neki, da veruješ v nekoga, v neki, da je neki nad 
tabo, kar je vsemogočno. (M.) 

Dopušča ateizem in sprejema ateiste 
(M.) 

Eni povejo, da niso verni, da v nič ne verujejo, da so 
ateisti. Enostavno … majo svoj razlog, zakaj v nič ne 
verjamejo in to je v redu. Jih sprejemam take kot so, 
a ne. Vsak pri sebi odloča, kaj bo. 

Ne pozna nobenega ateista (S.) Hm … Da bi glih vedla za koga, ne. Mislim, na primer 
v družbi nikol noben ne reče, ne verjamem v boga. 

Nima predsodkov do ateistov (S.) Ne pogovarjamo se o tem. Ne vem sploh, kk bi 
gledala … pač ti ne verjameš v boga, js verjamem, 
mislim, da ne bi nič drugač gledala. To je njegova 
odločitev, a ne. Tk da js ne bi gledala tk na to, 
nimam nobenih predsodkov do tega. 

Vsi različni, vsi enakopravni (S.) Prvo je to, da ne smemo bit nacionalisti. Kot sem 
rekla, rad maš svoje, spoštuješ druge. Ne bi smelo 
nikol prihajat do kakih razlik, do manjvrednih ... Kk je 
že uno, vsi enakopravni? 

 

 

DEFINICIJA POJMOV: dijaki 

 

Izobraževanje 

Ta kategorija zajema splošne informacije o izobraževanju intervjuvancev (intervjuvanec H.: 

»Na rudarsko, tretji letnik.«) ter njihove želje po zaključku srednješolskega izobraževanja 

(intervjuvanec D.: »Moj namen je, da grem izven zemlje, v Avstrijo, ker mam tam veze, rečmo, 

družina pa to. In bi tam ob delu se šolal za kaj več, če bi prišlo do tega.«). Zajema tudi razloge 

za izbiro srednješolskega programa, kar intervjuvanec H. opiše tako: »Pa tk, brat je isto bil 

tam, tk da sem se pol kr za to odločil. Pa še zdj je vlko zanimanje za ta poklic, v Velenju je to 

najbolj obstoječa firma.« in pomen izobraževanja za intervjuvance (intervjuvanka S.: »Brez 

tega absolutno, kot sem že prej rekla, si nič. Pa ne sam, da bi dobil službo, ampak na sploh v 

življenju morš bit razgledan.«). 
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Vloga staršev v življenju mladostnika 

Kategorija opisuje vlogo staršev na različnih področjih življenja intervjuvancev: šolsko 

področje (intervjuvanka M.: »Ja, oni vedno pravijo, da bi lahko blo boljš. Sj js tud vem, da bi 

lahko blo, sam včasih enostavno ne gre. Mislim, ne da ne gre, ne lubi se mi. Tk da sem 

zadovoljna tud, če dobim neko nižjo oceno.«), družinsko področje (intervjuvanec D.: »Starši mi 

predstavljajo osebo, ko vem, da bo vedno tu za mene. Se lahka pošalim z njo, lahk ji zaupam 

vse.«), področje druženja s prijatelji (intervjuvanka L.: »Sam po moje ne bi bli navdušeni, če bi 

rekla, da se s petindvajsetletniki družim. Sam se ne!«). 

 

Socialno-ekonomski status družine 

Kategorija predstavi izobrazbo staršev intervjuvancev (intervjuvanka L: »Za atija ne vem, 

mama ma pa strojno končano. Strojni tehnik mislim, da je.«) in pa njihov zaposlitveni status 

(intervjuvanka S: »Oče je do pred kratkim bil zaposlen. Zdj je pa na zavodu, ker je Vegrad šel 

… Bil je zaposlen na Vegradu. Mama je pa zaposlena, ja.«). 

 

Doživljanje srednje šole 

V tej kategoriji je zajeto počutje intervjuvancev v šoli (intervjuvanec N.: »Ne vem, nisem še 

našel prijatla, kk bi rekel, pa tk s sošolci se ne razumemo dober.«), njihova priljubljenost oz. 

nepriljubljenost v razredu (intervjuvanec D.: »Ne vem, ker se rad zabavam, samozavesten sem, 

nisem sramežljiv preveč, lahka se tud delam norca iz sebe, brez da bi pretiraval, ampak znam 

se pošalit na svoj račun … Družaben sem!«), odnosi z učitelji (intervjuvanka S.: »Hm … Za ene 

mam občutek res, da me majo radi. Po pogovoru pač, ko vidiš, če se pogovoriš, pa za kake 

ocene, kk bi popravljal pa na sploh, ko se menimo z razredničarko tud ostali, mamo tak odnos, 

fajni, a ne.«), morebitne težave v šoli: (intervjuvanka M.: »Pri angleščini … ampak to so težave, 

ker enostavno ne razumem angleško.«) in pa zadovoljstvo intervjuvancev s šolskim uspehom 

(intervjuvanec N.: »Ja, lahko bi bil odličen. Lahka bi mel povprečje štir pika pet, če ne bi bila 

matematika tri.«). 

 

Večkulturnost v šolskem sistemu 

Ta kategorija je zelo široka in zajema celoten spekter večkulturnosti v šolskem sistemu. Od 

tega, kako sploh prepoznamo Neslovence (intervjuvanka S.: »Pa ja. Lej, tale je pa Bosanc. Pri 

nekaterih se pač vidi, takoj pride do izraza, kdo je pač Bosanc, kdo pa Slovenc. Pri nekaterih 

vidiš tud po govoru. Takoj, ko spregovorijo, takoj vidiš po naglasu, al pa neki.«), do 
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diskriminacije, ki se dogaja tako med sošolci (intervjuvanka L.: »Na primer, če kdo kaj ne 

razume, ne zastopi takoj, mu pol rečejo, ja itak, če si Bosanc. Sam to je bolj hec. Šala na pol. 

Ne vem, mogoče je kdo tud užaljen. Sam mene ne bi s tem užalil.«) kot tudi s strani učiteljev 

(intervjuvanec H.: »Ja, povemo, da dobivamo slabe ocene sam zato, ker smo Bosanci. Pol pa 

nič, naprej nadaljuje z razlago.«). Kategorija zajema tudi jezik, ki ga dijaki uporabljajo med 

odmori (intervjuvanec D.: »Bolj se Slovenci trudijo bit ''naši''. Ko govorijo kr po hrvaško pa tk. 

To je zelo smešno. Zdj, če bi hotel, ne bi mogel ponovit, ker je res zelo smešno. Trudijo se govorit 

pa ne znajo.«) in komentarje učiteljev na to (intervjuvanka S.: »… pol rečejo kao v Sloveniji 

smo, v slovenskih šolah, slovensko se pogovarjite. Al pa neki v tem smislu, drugač pa ne.«). 

Kategorija predstavi mnenje intervjuvancev po potrebi izobraževanja učiteljev na temo 

med/večkulturnosti (intervjuvanec D.: »Važno, da vidijo v vsakem človeka s potencialom in da 

merijo potem kako je znanje in trud, ki je vložen. Ne pa zdj nacije, da že ob rojstvu opredelijo v 

nižji sloj, al pa kej. Tk da to je neki brez veznega. Kar se tiče tega, ne vidim, da bi rabli nekih 

posebnih razlag. To je to.«; intervjuvanec H.: »Ja, po moje bi moglo bit, ja. Naj mal vidijo, kk 

je, ko se postavijo v našo kožo, naj vidijo to, pa da ne delajo razlik, a ne.«). 

 

Odnosi s pomembnimi drugimi 

V to kategorijo so zajeti odnosi, ki jih imajo intervjuvanci z morebitnimi pomembnimi drugimi 

in so jih skozi intervju izpostavili (intervjuvanka M.: »(smeh) On večkrat glih začne to temo. In 

če bi se to zgodilo, mislim, da bi mu lahka zaupala. Sicer bi prej staršem povedala, to sigurno, 

ampak bi se lahka z njim tud pogovorila o tem. Mislim, da je v redu oseba.«; intervjuvanka S.: 

»Ful velik ve, ful je dal velik čez in če mu kaj poveš, te posluša, te razume, ti pove. Zato je men 

fajn, ker js njemu marsikaj zaupam in to mi je fajn.«). 

 

Pomen verske/narodnostne pripadnosti v družini 

Ta kategorija predstavlja vernost družinskih članov (intervjuvanka L.: »Starša sta verna, ja. Pa 

sestra tud …«) in sprejemanje vernosti oz. nevernosti s strani družinskih članov (intervjuvanka 

L.: »Mislim, da vseen ne bi bla verna. Ker enostavno ne verjamem v to … Ne bi me mogli prisilit. 

Ne bi se mi zdelo fer, da če oni verjamejo v neki, da bi js tud mogla.«; intervjuvanec H.: »Vsak 

se sam odloči, al bo spoštoval to vero al ne. Ne moti me.«) ter načine izkazovanja vernosti 

(intervjuvanka M.: »Mmmm, ko so kaki prazniki, mama vedno naredi dobro kosilo, večerjo al 

karkoli že. To je vedno baklava pa tulumbe pa pridejo obiski, kaki sorodniki. Ta naš praznik 

pač, ko praznujemo vsi skupi. Pa recimo, ko je ramazan, z mamo vedno hodima na teravije, a 
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ne.«; intervjuvanec N.: »Npr. mama rada gre za božič v cerkev, pa za vlko noč. Praznujemo te 

praznike pomembne. Gremo kdaj pa kdaj v cerkev. Pa te svetnike, tisti naši, ko so, spoštujemo 

to.«). Predstavlja tudi rabo jezika doma (intervjuvanec N.: »… Večinoma govorimo 

slovenščino.«; intervjuvanka M.: »Večinoma bosanski. Sicer mešano.«) in pomen maternega 

jezika za intervjuvance (intervjuvanka S: »Večinoma pa slovensko govorim, čeprav bi se 

spodoblo, da bi js govorila v maternem jeziku, ker tk bi se še najbolj ohranjalo to. Vsaj doma, 

da bi tk govorila, ker že šola pa to, morš slovensko govorit.«). 

 

Pomen verske/narodnostne pripadnosti med vrstniki 

Kategorija predstavi pomen verske oz. narodnostne pripadnosti med vrstniki (intervjuvanka 

L.: »Z vsemi. Z muslimani, katoliki, pravoslavci … vse. Ni to pomembno.«; intervjuvanka S.: 

»Sam mal, da pomislim … V moji … Ne, v moji družbi ni noben Slovenc ...«), seznanjenost s 

prazniki drugih kultur (intervjuvanec H.: »Ja. Sj mamo facebook, tk da vse vemo, kdaj je kak 

praznik.«) in spoštovanje običajev drugih kultur (intervjuvanec D.: »Tud praznike si voščimo 

med sabo. Če je on musliman, on nam vošči božič, mi njemu ne, ker oni nimajo tega. Če majo 

oni Bajram, voščimo mi njim.«).  

 

Prosti čas 

Kategorija opisuje načine preživljanja prostega časa intervjuvancev (intervjuvanka L.: »Kitaro 

igram, bas kitaro sem igrala, klavir znam mal igrat … To je to.«, intervjuvanec D.: »Dve leti 

boks pa dve leti kick-box.«; intervjuvanec N.: »Se dobimo pred blokom pa se pogovarjamo, 

gremo v center, na sladoled, v Mcdonalds, se sprehajamo, gremo v nakupovalni center.«; 

intervjuvanka M.: »Ja, obiskujem BMKD – Bošnjaško kulturno umetniško društvo … hmmm … 

Bošnjaško mladinsko kulturno društvo je pravilno …«). 

 

Gledanje na kulturno/versko pripadnost 

Kategorija predstavlja splošno gledanje intervjuvancev na versko oz. kulturno pripadnost 

(intervjuvanec D.: »Človek, ko dela glede tega razlike, je maloumen, ni glih bister in s tem 

poskuša prikrit svoje šibkosti, da gre s tem koga užalit, je res brez veze.«), pomen vere za 

intervjuvanca (intervjuvanka M.: »Ja, ne vem … Da neki … Da v neki veruješ. Pač da maš neki, 

da veruješ v nekoga, v neki, da je neki nad tabo, kar je vsemogočno.«) in gledanje na ateizem 

(intervjuvanka S.: »Ne vem sploh, kk bi gledala … pač ti ne verjameš v boga, js verjamem, 
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mislim, da ne bi nič drugač gledala. To je njegova odločitev, a ne. Tk da js ne bi gledala tk na 

to, nimam nobenih predsodkov do tega.«). 

 

UTEMELJENA TEORIJA: dijaki 

 

Utemeljena teorija D. 

D. obiskuje 2. letnik srednje elektro in računalniške šole, smer računalništvo. Za to smer se je 

odločil, ker ga računalništvo že od malega zanima, že zelo zgodaj, v 5. razredu osnovne šole je 

bilo jasno, da bo šolanje nadaljeval v tej smeri (»Ja. Zanima me velik o računalnikih, velik 

razumem o tem pa ukvarjam se že od malih let.«). Starši so nanj zelo ponosni, saj znanje o 

računalništvu uporablja tudi doma, zato je imel pri odločitvi za srednjo šolo njihovo podporo.  

Po končani štiriletni srednji šoli se želi zaposliti v tujini, natančneje v Avstriji, saj ima tam 

sorodnike. Ob delu se želi tudi nadalje izobraževati, če bo imel možnost. Tudi pri tej odločitvi 

ima popolno podporo staršev, saj mu že sedaj urejajo stvari in iščejo morebitno delovno 

mesto v Avstriji preko svojih sorodnikov (»Ja. Stoposto me podpirajo, mi tud rihtajo vse. Tud 

sam si iščem. Njihovo podporo tud mam, stoposto.«). Da je D. glede te odločitve zelo resen, 

kaže tudi to, da brska po forumih in jih bere, govori pa tudi zelo dobro nemško. Pred sabo ima 

torej jasen cilj, ki ga postopoma tudi uresničuje. 

Njegov zadani cilj bi lahko povezali tudi z njegovim videnjem izobraževanja, ki ga vidi kot  

priložnost za pridobivanje znanja, da se nato laže znajde v življenju (»Priložnost. Z eno besedo, 

če bi povedal. Če bi pa mogel to zdj razjasnit pa priložnost zato, ker dobim znanje, se lahko 

dokažem s trudom, se znajdem v svetu.«).   

 

Njegova starša sta zaposlena kot navadna, nekvalificirana delavca, imata pa srednjo strokovno 

izobrazbo. Glede na zaposlitev in delovno mesto staršev imajo zagotovljeno ekonomsko 

socialno varnost, vendar se glede na prihodke uvrstijo na rep srednjega, ali morda na začetek 

nižjega sloja prebivalstva. 

 

D. se v šoli načeloma počuti dobro, vendar je njegovo počutje povezano tudi s predmeti, ki jih 

ima na določen dan na urniku in pa z učitelji, ki posamezne predmete učijo. Matematiko je 

izpostavil kot predmet, ki mu povzroča nelagodje in slabo počutje, saj v učenju matematike 

ne najde smisla in uporabne vrednosti (»Ne da se mi učit … Ne da se mi. To je problem glede 

matematike. Ne vidim nekega pravega namena, to kar se učim, da bom rabil to uporabljat.«). 
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Prav zaradi tega nima motivacije za učenje matematike, kar mu povzroča težave v šoli. Kljub 

temu so njegove ocene pri matematiki pozitivne, vendar meni, da bi lahko bile tudi boljše, če 

bi učenju matematike namenil nekoliko več časa in volje. 

Z vsemi sošolci se zelo dobro razume in se v razredu prišteva med priljubljene. Meni, da je 

njegova priljubljenost odraz samozavesti, zabavnosti in družabnosti (»Ne vem, ker se rad 

zabavam, samozavesten sem, nisem sramežljiv preveč, lahka se tud delam norca iz sebe, brez 

da bi pretiraval, ampak znam se pošalit na svoj račun …«). Poleg tega se zna pošaliti tudi na 

svoj račun in z vsakim sošolcem najde neko skupno temo za pogovor. 

Tudi z učitelji se večinoma dobro razume, saj je vljuden in jih vedno pozdravi ter z njimi 

spregovori tudi na hodniku. Včasih ima občutek, da ga ima določen učitelj na piki, vendar se 

zaveda, da temu ni tako in da hoče učitelj le dobro za njega. 

S svojim šolskim uspehom je zadovoljen, saj brez učenja dosega dobre rezultate, trojke in 

štirice (»Zdj se nč ne učim, pa dobivam trojke pa štirke, po tem vem, da mam neki na rezervi.«). 

Zaveda se, da ima še rezervo in jo bo izkoristil v tretjem in četrtem letniku, ki se štejeta za 

nadaljnje šolanje. 

Razlik pri ocenjevanju na podlagi narodnosti ne opaža, čeprav imajo v razredu več kot polovico 

dijakov, ki niso Slovenci. Tudi diskriminacije med sošolci ne opaža, čeprav pove, da se včasih 

šalijo na račun narodnosti, vendar poudari, da gre samo za šalo in v tem ni nobenih žaljivk. Kot 

se izrazi D.: »Vsak gleda na tebe, kak si, ne pa, kam spadaš.«, vendar na drugi strani izpostavi, 

da se Slovenci trudijo govorit hrvaško in biti na nek način ''njihovi'', saj je v razredu večina 

Neslovencev in se Slovenci z rabo hrvaškega jezika skušajo vklopiti med njih (»Ja, hočejo se 

vklopit, če nas je večina, a ne.«). To sproži val smeha, vendar D. poudari, da je vse šala: »In se 

smejimo pol. Sj vejo, da se zabavamo. Hec, ka naj. Sj oni se tud smejijo.«.  

Učitelji ne komentirajo rabo hrvaškega jezika med odmori, se pa odzovejo, ko dijaki hrvaščino 

uporabljajo kar med poukom. Njihov odziv je smeh (»Če je tk iz zezancije, se nekateri zraven 

smejijo.«). 

Pri geografiji in zgodovini so se v okviru snovi pogovarjali tudi o različnih verah, narodnostih, 

kulturah. Pri zgodovini so se dijaki celo zbadali med seboj na račun narodnostne pripadnosti 

(»Pa pri zgodovini smo se znali zabavat, ker eni so Srbi, eni so Hrvati, pa se mal zabavamo. Vi 

nimate morja, mi ga mamo, pa tk se zabavamo.«), za kar D. ponovno poudari, da je le šala in 

da je tudi učiteljica odreagirala na ta način: »Velikrat nas je učiteljica mirila pa se zraven 

smejala. Nehite to, pa se smeji zravn, zato, ker je blo smešno.«. 
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D. ne opaža, da bi učitelji delali kakršnekoli razlike na osnovi narodnosti in meni, da zato ne 

potrebujejo dodatnih znanj o med/večkulturnosti (»Koker js vidim, učitlji ne delajo razlik. To 

je glavno! Važno, da vidijo v vsakem človeka s potencialom in da merijo potem kako je znanje 

in trud, ki je vložen. Ne pa zdj nacije, da že ob rojstvu opredelijo v nižji sloj, al pa kej. Tk da to 

je neki brez veznega. Kar se tiče tega, ne vidim, da bi rabli nekih posebnih razlag.«). 

 

D. se s starši dobro razume, jih spoštuje in ceni, so njegovi zavezniki in zaupniki (»Starši mi 

predstavljajo osebo, ko vem, da bo vedno tu za mene. Se lahka pošalim z njo, lahk ji zaupam 

vse. Moram jo spoštovat, seveda. Pa ne smem lagat, to tk al tk. Starš je oseba tista, ko lahka 

računaš nanjo.«). Na to je tudi ponosen, ker se zaveda, da takšen odnos s starši ni nekaj 

samoumevnega, saj mnogi njegovi prijatelji nimajo takšnega odnosa s svojimi starši (»In koker 

vidim med prijatli, se js še najbolj lahka zabavam s starši pa vse. Pri nam je vedno sproščeno 

vzdušje. Ni blo nikol problemov. Vsi me tud pohvalijo, da naša družina je fajn uravnovešena. 

Ko je treba bit resen, smo resni, ko se je pa treba zabavat, se pa zabavamo.«). 

Pri učenju mu starši ne pomagajo, saj se zelo redko uči. Ko pa se že spravi, je rad sam, da se 

lahko skoncentrira. Mama mu sicer ponudi pomoč, vendar je ne potrebuje. 

Starši mu ne določajo, s kom se lahko druži in s kom ne, saj mu popolnoma zaupajo (»To vejo, 

da znam presojat, kaj je prav in kaj ni prav. Tk da mi popolnoma zaupajo glede te izbire.«). 

Prav tako bi mu dovolili imeti dekle druge narodnosti, čeprav se o tem doma še niso 

pogovarjali, ker meni, da tema ni vredna omembe: »Ne, zato, ker tema ni vredna omembe. 

Zato, ker pri nas doma je to čist normalno. Če se maš ti rad z eno, drugi nimajo kaj posegat 

noter vmes.«. Kasneje pove, da ima dekle, ki je Hrvatica, vendar je to zgolj naključje, saj je bila 

bivša Slovenka (»Ja, kar se tega tiče, ne delam razlik.«). 

Njihova družina je narodnostno mešana, saj je mama Srbkinja, oče pa Hrvat, kar morda 

pojasni, da v družini niso pretirano verni (»Moja dva verujeta v boga, sam da pa bi bli zdj prav 

uni kristjani ''hard core'', to ne. Da bi hodli vsako nedeljo na maše, to je brez veze, se mi zdi.«), 

praznujejo pa večje praznike, kot je na primer božič. Pravi, da sam ni veren: »Kar se mene tiče, 

js sam nisem glih veren. Sem odprt. Če bom videl tega boga, al ka je, potem bom lahko veroval, 

drugač pa ne.«, kar starši popolnoma razumejo in ga ne spodbujajo k večji verski aktivnosti. 

Doma govorijo 70% srbohrvaško in 30% slovensko. Ko dobijo obisk, jezik prilagodijo, odvisno 

od tega, ali obiskovalci razumejo srbohrvaško. 
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D. se druži s prijatelji različnih narodnosti (»Mam prijatle, ko so Albanci, Muslimani, Bosanci 

pa to. Nismo nikol navzkriž prišli. Oni majo svoje, js mam svoje. Ne bom šel js zdj njihovo vero 

blatit, al pa kej.«), vendar se o različnih verah oz. kulturah med seboj ne pogovarjajo. 

Spoštujejo pa praznike drug drugega in si jih med seboj tudi voščijo (»Tud praznike si voščimo 

med sabo. Če je on musliman, on nam vošči božič, mi njemu ne, ker oni nimajo tega. Če majo 

oni Bajram, voščimo mi njim.«). O praznikih so seznanjeni preko Facebooka. 

V prostem času s prijatelji hodijo na partyje in zabave ter pijejo. Sam sicer redko pije alkohol, 

saj daje prednost treningom. Trenira namreč kick-box, pri čemer je kar uspešen. Naslednje 

leto, ko bo polnoleten, bo lahko začel s tekmovanji (»Je, sam ne to, ko bi js hotel. Lahka je na 

pol kontakt, sam dotik. Js pa ne grem, js grem na udarce in za to morem bit 18.«). 

 

Na koncu želi še dodati, da je razlikovanje na podlagi verske oz. narodnostne pripadnosti 

nesmiselno (»Pač to, da razlike glede te nacije, to je brez veze, vsi smo se rodili na tem planetu, 

tk da kar se tega tiče … Ne bi mogel zdj nekih razlik …«) in intervju zaključi z besedami: »Ne 

ne. Ker zdj je itak več južnjakov kot pa Slovencev, tk da. V večini razredov je tk. Al pa jih je pol 

pol. Ni več tk, da je en al pa dva južnjaka v razredu, ampak je že pol pol, v Velenju je še več kot 

pa pol.«, s katerimi poudari, da razlik ni več, ker je v razredih večina Neslovencev.  

 

Utemeljena teorija H. 

H. obiskuje 3. in s tem zadnji letnik rudarske šole. Prav to srednjo šolo si je izbral, ker jo je 

obiskoval že njegov brat pa tudi zato, ker bo po zaključku lahko dobil službo (»Pa še zdj je vlko 

zanimanje za ta poklic, v Velenju je to najbolj obstoječa firma.«). Za poklic rudarja se je odločil, 

čeprav so mu starši odsvetovali, saj je delo v rudniku zelo težko in naporno (»Ne vem. Tk se 

njim zdi, da bi blo bol v redu. Zaradi šihta. Ne bi bil v rudniku.«).  

H. si želi šolanje nadaljevati v programu tri plus dva, da bi ob poklicni izobrazbi pridobil še 

strokovno (»Ja, sam … zgleda, da ne bo nadaljevanja. Sam štirletna je pa triletna. Ni več tri 

plus dva. To so zdj spremenili. Tk da bom šel mogoče za strojnega tehnika. Plus dva.«). 

Po končani strokovni izobrazbi si šolanja ne želi več nadaljevati, ampak se čim prej zaposliti, 

čeprav je tudi ta želja v nasprotju z željo staršev: »Starši bi si želeli, da grem še naprej v šolo. 

Oni so za tehnično, pol pa če bom še sam hotel naprej it. Sam ne bom šel, bom šel takoj na 

šiht.« To izjavo le še podkrepi njegovo gledanje na pomen izobraževanja, saj mu izobraževanje 

pomeni pot do poklica. 
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Njegova starša sta zaposlena kot navadna, nekvalificirana delavca, imata pa srednjo strokovno 

izobrazbo. Glede na zaposlitev in delovno mesto staršev imajo zagotovljeno ekonomsko 

socialno varnost, vendar se glede na prihodke uvrstijo na rep srednjega, ali morda na začetek 

nižjega sloja prebivalstva. 

 

V šoli se dobro počuti in s sošolci se med seboj razumejo, medtem ko se z nekaterimi učitelji 

razume nekoliko slabše. Razlog za slabše odnose z nekaterimi učitelji pa naj bi bilo prav njihovo 

razlikovanje na podlagi narodnosti (»Ma … Delajo včasih razlike pa tk … Pa tk … narodne pa 

to. Zarad narodnosti.«). Razlikovanje opaža najbolj pri strokovnem predmetu, kjer dijaki 

Neslovenci dobivajo slabše ocene, kar zaznajo tudi drugi (»Ja, vsi so govorili, da bi moral dobit 

višjo oceno, sam pol nisem dobil. To se je ravno včeri zgodilo.«). O tem so seznanili tudi 

razrednika, vendar ta ni odreagiral oz. je povedano preslišal (»Ja, povemo, da dobivamo slabe 

ocene sam zato, ker smo Bosanci. Pol pa nič, naprej nadaljuje z razlago.«), medtem ko zaznano 

težavo niso povedali svojemu svetovalnemu delavcu. Poleg razlik pri ocenjevanju, se kažejo 

tudi razlike na drugih področjih v šoli, na primer pri obravnavi neopravičenih ur, pri čemer 

Neslovenci dobijo opomin oz. ukor za manjše število neopravičenih ur (»Mogoč pri tem, ko 

sem mel sedem neopravičenih, sem dobil prvi opomin enkrat, v prvem letniku. Drugi so pa meli 

po 47 pa niso dobli. Slovenci. En Hrvat pa en Alabanc sta tud mela sedem neopravičenih pa 

smo na isti dan vsi dobli opomin. Drugim pa noben nč ni dal pa so jih meli 47 al pa še več.«). 

Tudi to so izpostavili, vendar ni bilo nobenega ukrepanja (»Ja, smo. Sam to se nič ne ukrepa. 

To je blo stoprocentno zato, ker mi nismo Slovenci.«). 

Drugače meni, da je v razredu priljubljen, ker rad pomaga (»Pa tk, s šalami svojimi pa 

pomagam pa tk. Rad jim pomagam, če rabijo kej.«), na drugi strani pa ima občutek, da ga 

učitelji ne marajo, ker je živahen (»Živahen sem. Pa včasih me naženejo za brez veze. Mogoč 

kaj čist malega naredim, sam drugi pa velik bolj klepetajo pa to, sam njih nikol ne nažene vn, 

mene pa vedno.«). 

V njegovem razredu je pet Neslovencev (»Ja, en je Hrvat, en pa Albanc, ostali smo pa 

Bosanci.«), ki se jim pogosto dogaja, da morajo ven iz razreda oz. dobijo slabšo oceno od 

zaslužene. Učitelji prepoznajo Neslovence po imenu in priimku (»Pa vejo normalno po imenu 

pa priimku.«). 

 

S svojim šolskim uspehom je zadovoljen, vendar je 3. letnik začel s praktičnim poukom, ki traja 

pol šolskega leta, tako da v tem letu še nima nobene ocene, 2. letnik pa je zaključil s prav 
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dobrim uspehom (»Ja, lani sem bil prav dober, tk da sem zadovolen z ocenami.«). Zaveda se, 

da bi lahko bil tudi uspešnejši, če bi se nekoliko več učil in takšnega mnenja so tudi njegovi 

starši, saj vedo, da je zmožen več (»Starši tk nikol niso zadovoljni, nikol ni dost (smeh).«). 

Starši mu sicer pri učenju ne pomagajo, si pa včasih pomagajo sošolci med seboj (»Včasih 

gremo v knjižnico kak dan prej, ko test pišemo. Če kdo ka ne razume, pa se mal skup 

pripravlamo pa pomagamo med sabo.«).   

 

H. pove, da se v šoli kar dosti pogovarjajo o različnih kulturah, tako med odmori kot med 

poukom. Včasih se šalijo na račun različnih narodnosti (»Mal se med sabo začnemo zajebavat. 

Nas pet, ko smo pač južnjaki, proti Slovencem. Oni nas zafrkavajo, pa mi njih isto. Različno. O 

politiki na primer. Za Janšo pa Jankovića, ko je blo zdj, ta aktualna zadeva. Pa tk se mal 

hecamo.«), včasih pa gredo šale tudi predaleč: »Ja ja, bolj šala je. Včasih pa lahk si tud užaljen, 

če reče kej …«. Razna zbadanja se dogajajo tudi med poukom (»Ja, med urami tk včasih začne, 

''ki si Bosanac'' pa take fore.«), kar učitelji večinoma ignorirajo (»Nič. Ka pa bo? [učitelji, op. 

avtorice]«). Opazke med Slovenci in Neslovenci se dogajajo kar pogosto, vendar tiste, s strani 

Slovencev ostanejo neopažene (»Pa isto tk, mamo enga sošolca, ko je južnjak, pa spušča 

bosanske pesmi po mobitelu, pol pa oni začnejo govorit, ''ugasn to ciganijo'' pa take.«), 

medtem ko tiste, s strani Neslovencev dobijo učiteljev odgovor (»Ne, nič. Pol sem pa js rekel 

… ko je en drug sošolc prižgal njihovo muziko, pa sem js rekel ''ugasn to ciganijo'' pa je rekla 

učitlca, naša muzika je pa čist v redu, prav tk je rekla. Za slovenščino učitlca.«). 

Učitelji bi na diskriminacijo morali odreagirati in takšnega mnenja je tudi H.: »Ja, mogu bi 

odreagirat pač, da smo vsi enaki, da se nehamo zabavat …«, vendar, ker tega ne storijo, meni, 

da bi potrebovali dodatna izobraževanja na temo med/večkulturnosti (»Ja, po moje bi moglo 

bit, ja. Naj mal vidijo, kk je, ko se postavijo v našo kožo, naj vidijo to, pa da ne delajo razlik, a 

ne.«). 

Diskriminacija s strani učiteljev se ne dogaja samo pri slovenščini, ampak tudi na praksi 

(»Včasih na praksi. Ne včasih. Vsak dan na praksi.«), kjer učitelji praktičnega pouka odkrito 

žalijo Neslovence (»Bosanček pa neki o bajramu pa take neke fore majo.«). H. je izrazil svoje 

nestrinjanje z opazkami, s čimer je le še poslabšal svojo situacijo: »Pa hotli so me zapisat v 

neko knjigo, kaj js vem, take fore majo. Pa ne vem, neka črna knjiga. Pol pa to gledajo pri 

zaposlitvi, a ne.«. Zadeva se je uredila šele po posredovanju njegovega očeta: »Ne, ker je ati 

šel, pač na rudnik, temu glavnemu šefu. Pa se je zmenu, da so me prestavli na drugo izmeno, 

da nisem več pri njem.«. V rudniku je nekoliko specifična situacija, saj imajo rudarji svoj način 
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sporazumevanja, vendar to vsekakor ne opravičuje diskriminacije, ki se dogaja. Dogaja pa se 

tudi diskriminacija med samimi učitelji praktičnega pouka oz. inštruktorji in to vsem na očeh, 

tudi dijakom (»Ja, drugi inštruktorji. Ker je Hrvat pa tud govori tk mal … Pa kaj glede njihovih 

navad pa skoz neki, ka je ti Hrvat pa take fore majo.«). 

H. izpostavi, da so se razlike v večji meri kazale v osnovni šoli (»V osnovni šoli je blo še več 

tega.«), kjer je prav tako bila prisotna diskriminacija s strani učiteljev (»Pri športni je blo neki. 

Ko nam je rekla, bejžte nazaj vi Bosanci. Uzuni smo bli na igrišču, to je blo v petem, šestem 

razredu. Neki smo nabijali žogo, pol pa je to rekla.«). Njegovi starši so tudi takrat morali 

posredovati (»Pa tk, blo je ful razlik. Tam je tud mama morala posredovat (smeh) …«), drugače 

bi H. dobil opomin. 

 

H. gleda na svoje starše zelo pozitivno, vidi jih kot zaveznike, prijatelje, zaupnike (»Same 

pozitivne stvari. So zavezniki, prijatli, vse jim lahka povem.«). Pri učenju mu ne pomagajo, mu 

pa stojijo ob strani pri ostalih težavah, povezanih s šolo (»Grejo pa v šolo, če je kaj treba. Tk 

ko takrat, ko je ati šel do šefa na rudnik.«). Starši mu ne določajo, s kom se lahko druži, saj ima 

same v redu prijatelje, prav tako se lahko druži s pripadniki drugih kultur (»Ne ne ne. Mam tud 

prijatle, ko so Slovenci pa Srbi … vsi.«). Meni, da bi mu starši v teh letih dovolili, da bi imel 

dekle druge narodnosti, vendar kasneje, ko bi šlo za poroko in življenje z določeno osebo, bi 

si želeli, da ima partnerko svoje narodnosti (»Pol bi pa rekli, da bi moral s svojo vero bit, a 

ne.«). Sam pravi, da bi imel dekle druge narodnosti, če bi se vanjo zaljubil (»Ne vem … Kakor 

bo usoda svoje povedla.«). 

 

V družini so verni, kar izkazujejo na različne načine; od tega, da ne pijejo alkohola, ne 

uporabljajo kletvic, ne jedo svinjine, praznujejo Bajram (»Ja, ne klejemo pa … dober js glih ne 

opravljam tega posta … Drugač pa ne pijem alkohola, sploh ne. Mamila ne …«), mama se pa 

drži tudi posta. Sam moli le ob večjih praznikih in takrat obišče tudi islamsko versko ustanovo 

(»Js ne, edin, ko je Bjaram, grem v džamijo. Mislim, ne džamijo, pač ta plac, ko ga mamo … Tu 

grem, drugač pa tk ne, sam za bajram.«). Njegov starejši brat ni veren, kar H. večkrat omeni, 

vendar ga to ne moti (»Vsak se sam odloči, al bo spoštoval to vero al ne. Ne moti me.«). 

Doma govorijo večinoma bosansko, čeprav to ni pravilo. Ko dobijo obiske, tudi govorijo 

bosansko, saj je večina obiskov Bosancev (»Bosansko (smeh). Obiski so tud večinoma 

Bosanci.«). Zdi se mu pravilno, da doma govorijo bosansko, saj se na ta način ohranja materni 

jezik (»Ja! Treba je to ohranjat.«).  
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H. ima večinoma prijatelje, ki niso verni, le en je veren in z njim skupaj hodita v ''džamijo''. 

Sicer se med prijatelji ne pogovarjajo o verah in narodnostih, si pa med seboj voščijo praznike, 

za katere vedo preko Facebooka (»Ja. Sj mamo facebook, tk da vse vemo, kdaj je kak 

praznik.«). 

V prostem času se s prijatelji večinoma ukvarjajo s športom (»Nogomet špilamo, kolesarimo 

pa neki … fitnes.«). 

 

Utemeljena teorija L. 

L. obiskuje 2. letnik rudarske šole, smer okoljevarstveni tehnik. Sprva je razmišljala o 

oblikovalski smeri: »Hotla sem it na oblikovalsko v Ljubljano, sam problem bi bil s prevozom, 

sem pa tja, pol sem pa rajš sem šla.«, vendar se je zaradi oddaljenosti in sošolcev iz osnovne 

šole odločila za okoljevarstveno (»Jaaa, mal sem vprašala, kam grejo sošolci bivši. Večina jih 

je šlo sem, pol sem pa še js šla.«). 

Starši so izbiro srednje šole prepustili njej (»Rekli so naj se sama odločim, da bo najboljš tk.«), 

jo pa podpirajo pri odločitvi za nadaljevanja izobraževanja po končani srednji šoli (»Strinjajo 

se. Mislim, da je najboljš, da grem še naprej. V tej smeri je še višja okoljevarstvena.«). 

 

Njena starša sta zaposlena kot navadna, nekvalificirana delavca. Mama ima končano srednjo 

strokovno izobrazbo, za očeta se pa ne spomni (»Za atija ne vem, mama ma pa strojno 

končano. Strojni tehnik mislim, da je.«). Glede na zaposlitev in delovno mesto staršev imajo 

zagotovljeno ekonomsko socialno varnost, vendar se glede na prihodke uvrstijo na rep 

srednjega, ali morda na začetek nižjega sloja prebivalstva. 

 

L. se v šoli odlično počuti (»Nobenih problemov nimam. Super se počutim. Ko pridem… ne 

počutim se utesnjeno, al karkol. Fajn se počutim. V razredu se dober razumemo.«), dobro se 

razume tako s sošolci kot tudi z večino učiteljev. S svojim šolskim uspehom je sicer zadovoljna, 

čeprav se zaveda, da bi lahko bilo tudi bolje (»Ja, sem. Lahko bi blo tud boljš, sam je tud tkle v 

redu. Trojke pa štirke mam večinoma.«), če bi se doma več učila (»Verjetno bi se mogla bolj 

učit. Ker zdj trenutno, če mamo kak test, se par dni prej učim. Če bi pa hotla petke, bi se pa 

mogla že prej začet učit.«). 

Lansko šolsko leto je imela v šoli kar nekaj težav, tako da so starši v primerjavi z lani, letos zelo 

zadovoljni z njenim uspehom (»Ja, glede na to, kaka sem bla lani, je v redu tole.«). Lani je 
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imela neko krizo, ko ni našla pravega smisla in se ji je vse zdelo brez veze, še posebej pa šola 

(»Nič me ni zanimalo. Vseen mi je blo za šolo, za vse. Zdj sem se pa zresnala in hočem naredit 

to šolo super. In pol še naprej it, da dobim fajni šiht, to je to. Lani sploh ne vem, zaka sem hodla 

v šolo, sam, da sem šla. Zdj sem se pa zresnala.«). Za to njeno krizo ne pozna pravega razloga, 

preprosto zgodilo se je (»Ne vem, ka je blo. Sj pol sem naredla. Mela sem dva popravca, ampak 

sem naredla pol.«). Pri premagovanju krize ji je veliko pomagala mama (»Z mamo sem se 

pogovarjala, pa je rekla, da ni pametno, če že zdle zafurma, da ni najbolj pametno…«) in pa 

vzornica Lady Gaga (»Pa vem, da se bo smešno slišalo, sam Lady Gaga tud… Pač ma tisto… 

Inspiracija je. Je neka vzornica, kot glasbenica in kot oseba.«), s pomočjo obeh je uvidela, da 

tako ne gre več naprej in da mora bolj pozitivno gledati na svet in na prihodnost. 

 

V razredu se prišteva med priljubljene, ker je zabavna in vedno dobre volje (»Pač zabavam se 

skoz, nisem, da bi vsem pokvarla razpoloženje. Nisem taka. Vedno sem vesela, verjetno sem 

zato bolj priljubljena. Ne počutim se, da bi bla nepriljubljena.«), vendar je bila lani situacija 

nekoliko drugačna, saj se s sošolci sploh ni želela družiti (»Vsi so mi šli na živce. Ne vem, zakaj… 

Sama sem si vbila v glavo, da so vsi dolgocajtni v tem razredu. Sploh se nisem hotla družit z 

nobenmu. Nič. Šele to leto so me spoznali, kaka sploh sem.«) pa tudi na splošno se je v razredu 

počutila slabo.  

 

Največ težav ima pri slovenščini oz. z učiteljico slovenščine (»Mam ja. Pri slovenščini. Ne vem, 

zaka. Prvo sem misla, da ji nisem js všeč, ker js… ker moji niso iz Slovenije. Mmm… Sam ne 

vem… Enostavno me ma na piki. Karkoli nardim, al me takoj vpiše v dnevnik al mi vzame zvezek 

pa ga oceni. Ne vem, zaka.«), za katero ima L. občutek, da jo ima na piki. Morda gre za 

razlikovanje na podlagi narodnosti, vendar L. o tem ni povsem prepričana, čeprav je opazila, 

da se podobno dogaja tudi njeni sošolki, ki prav tako ni Slovenka. S slovenščino drugače nima 

težav, kot pove: »Štirko mam. Tk da nima nekega razloga, da bi blo zarad neznanja. Pa že lani 

me je mela ona, pa je blo isto. Čeprav lani sem mela slabše ocene. Letos je pa ful boljš, pa je 

še zmeri isto. Sam ne vem, če je zarad narodnosti. Nikol ne pokaže tk direkt.«. Vsekakor pa pri 

slovenščini prihaja do razlikovanja pri ocenjevanju, pa čeprav v ozadju ni verska oz. 

narodnostna pripadnost (»Pri slovenščini se to dogaja. Če te ma na piki, dobiš slabo oceno, tud 

če več znaš ko kdo drug. Sam ne vem, če je to sam pri teh, ko niso Slovenci… Tega še kr ne 

vem.«). 
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Ima pa težave pri matematiki, kar deloma pripisuje prehitri razlagi učiteljice (»Pri matematiki 

edino. Zaradi razlage, profesorco mamo z gimnazije in je navajena, da gimnazijci hit razumejo 

vse. Mi pa ne folgamo, ko piše račune na tablo in zraven razlaga. Mi pa prepisujemo in sploh 

ne sledimo razlagi.«). Za boljše razumevanje se poslužuje tudi inštrukcij. 

 

V razredu je okoli šest oz. sedem Neslovencev, kar se ve po imenu in priimku (»Eni so sami 

povedli, drugač pa veš po priimku pa po imenih se vidi, da niso Slovenci.«). Tudi učitelji vedo, 

kdo je Slovenec in kdo ne, kar prepoznajo po imenu in priimku, zato L. misli, da za njo ne vedo, 

da ni Slovenka, saj nima priimka na »ić« (»Ja, sigurno. Vejo po priimkih. Za sebe nisem 

stoprocentna, da vejo, da js nisem Slovenka. Za druge pa vejo, verjetno tud zaradi naglasa. Par 

v razredu majo bosanski naglas, pa se sliši.«). 

L. pove, da občasno pride do kakšnih šal na račun Bosancev (»Ja, parkrat se zgodi. Sam to 

mislim, da se tud zabavajo mal. Na primer, če kdo kaj ne razume, ne zastopi takoj, mu pol 

rečejo, ja itak, če si Bosanc. Sam to je bolj hec. Šala na pol. Ne vem, mogoče je kdo tud užaljen. 

Sam mene ne bi s tem užalil.«), vendar dopušča možnost, da je zaradi tega lahko kdo tudi 

užaljen. Takšne opazke je ne užalijo, morda zaradi tega, ker marsikdo niti ne ve, da ni Slovenka 

(»Ne. Večina jih tud ne ve. Po naglasu se ne sliši, da nisem Slovenka. Pol, ko se pogovarjam pa 

rečem, da nisem, so vsi ful začudeni: »A res ne? Sploh se ti ne vidi!« Ker js nimam priimka na 

ić. Če maš priimek na ić, si avtomatsko Bosanc, al Srb al Hrvat. Po tem vidijo, zato niso vedli, 

da sem js tud.«), kar pomeni, da tovrstne opazke verjetno niti ne letijo na njo.  

Včasih se šalijo tudi med urami, kar slišijo tudi učitelji, vendar ničesar ne rečejo, ampak 

preprosto ignorirajo slišano (»Ne. Ignorirajo.«). L. meni, da učitelji vedo, da gre za šalo in zato 

ne posvečajo nobene pozornosti zbadanjem, čeprav bi po njenem mnenju bilo dobro, da bi 

vsaj nekaj komentirali, da ne bi ostalo neopaženo (»Ja, lahko bi vsaj vprašal, zakaj je bilo to 

potrebno, da je rekel. Sam verjetno vejo, da ni nič kaj resnega, zato ignorirajo in grejo naprej 

s snovjo.«).  

Pri pouku se o različnih verah, kulturah niso pogovarjali, le pri geografiji so v okviru snovi 

omenili različne vere (»Pri geografiji smo mogoče samo omenli vero, drugač pa nič.«). 

 

L. se s starši dobro razume in jim lahko vse zaupa (»Razumemo se. Pogovarjamo se, vedno jim 

lahko zaupam vse. Vse jim povem … o šoli, ljubezni, prijateljicami.«). Mama ji tudi večkrat 

pomaga pri učenju matematike, če potrebuje kakšno dodatno razlago, sicer se pa sama uči. 
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Njeni prijatelji so različnih narodnosti, saj ji starši ne določajo, s kom se lahko druži in s kom 

ne (»Z vsemi. Z muslimani, katoliki, pravoslavci … vse. Ni to pomembno.«). 

V družini so verni vsi, razen L., ki vernost ostalih družinskih članov razume in sprejema (»Ja, to 

je njihova stvar. Če so se tk odločli, nič nimam proti temu. Sam enostavno, js nisem … Ne vem 

… Ne morem bit verna, ne vem, zaka.«). Ne bi pa ji bilo všeč, če bi od nje zahtevali, da je versko 

bolj aktivna (»Mislim, da vseen ne bi bla verna. Ker enostavno ne verjamem v to … Ne bi me 

mogli prislit. Ne bi se mi zdelo fer, da če oni verjamejo v neki, da bi js tud mogla.«). Vernost 

izkazujejo s praznovanjem praznikov in negovanja določenih običajev (»Mmm … Koran mamo 

doma, svinjskega mesa ne jemo. Kaj še? Par takih slik mamo. Na primer od džamije … To še. 

Ja prazniki tud. Bajram, post.«). 

Doma govorijo večinoma bosansko, čeprav L. ne zna določenih besed v bosanskem jeziku 

(»Večinoma bosansko. No, js ne znam glih… Par besed ne znam v bosanščini in pol kr po 

slovensko povem.«). Tudi obiskovalci so večinoma Neslovenci, zato tudi v času obiskov 

govorijo večinoma bosansko. 

 

Čeprav L. ni verna, ima kar nekaj vernih prijateljev (»Ja, so. Par takih je. Ne par…, jih je, ja. 

Različnih narodnosti. Vseh pač. So verni. Poznam take.«). S prijatelji se sicer ne pogovarjajo o 

različnih verah in kulturah, si pa med seboj voščijo praznike (»Ko so prazniki, si tud voščimo 

med sabo. Božič, pravoslavni božič, tud Bajram. Men voščijo, čeprav nisem verna. Sj vejo, da 

nisem verna, pa mi vseen voščijo, ker js tud njim.«).  

L. se rada ukvarja z glasbo (»Kitaro igram, bas kitaro sem igrala, klavir znam mal igrat …«), 

prosti čas s prijatelji pa preživljajo ob pijači, v kinu ali gredo na izlet v Ljubljano (»Gremo na 

pijačo, v kino. Kam še gremo? V Ljubljano, se večkrat zberemo pa gremo na avtobus, zgodi pa 

se vrnemo pozno. Mal po trgovinah gremo.«). 

 

Utemeljena teorija M. 

M. obiskuje 2. letnik srednje trgovske šole, vendar ta šola ni bila njena prva izbira. Sprva se je 

vpisala na okoljevarstveno, vendar se je v drugem ocenjevalnem obdobju preusmerila na 

trgovsko šolo. Za okoljevarstveno sta ji svetovala predvsem starša (»Ja, starši so mi najbolj 

svetovali, na kero šolo naj grem. In okoljevarstvena se mi je zdela taka najbolj zanimiva.«), za 

preusmeritev na trgovsko šolo pa se je odločila, ker ni videla druge izbire (»Ja, pravzaprav 

nisem mela druge izbire. Pač hotla sem ostat v Velenju in sem pol kr šla na trgovsko šolo, ker 

lahka grem pol še tri plus dva pa sem ekonomsko končala.«). Po končani triletni trgovski šoli 
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bo nadaljevala v programu tri plus dva za ekonomskega tehnika, pri čemer ima popolno 

podporo staršev (»Podpirajo me pri tem, da grem še naprej v šolo.«). Šolanje pa si želi 

nadaljevati tudi na višji oz. visokošolski ravni, saj ji šolanje pomeni prav pridobitev izobrazbe. 

 

Njena mama ima končano osnovno šolo, oče pa triletno poklicno (»Ja, ati ma triletno… Mislim, 

da… neki z elektriko povezano, mislim da. Mama pa sam osnovno šolo.«). Oba sta zaposlena 

kot navadna, nekvalificirana delavca, kar pomeni, da imajo sicer zagotovljeno ekonomsko 

socialno varnost, vendar se glede na prihodke uvrstijo na rep srednjega, ali morda na začetek 

nižjega sloja prebivalstva. 

 

M. se v šoli počuti dobro, tudi s sošolci se razume. Ob preusmeritvi iz okoljevarstvene na 

trgovsko šolo se je počutila nekoliko čudno, vendar se je hitro ujela in tudi sošolci so jo sprejeli 

(»Blo je mal na začetku men čudno, ker sem mogla razred zamenjat pa učitelje. Nisem več na 

B stavbi, ampak sem na C zdj. Mal je blo čudno, ampak ok, navadla sem se hiter.  Sprejeli so 

me v redu.«). Z učitelji se prav tako dobro razume. 

V razredu se počuti srednje priljubljeno, ker meni, da jo imajo nekateri sošolci raje kot drugi, 

saj se z enimi tudi več druži kot z drugimi (»Ne vem, nekje v sredino. Ja, ker nekateri me majo 

pač mal bolj radi kot drugi. Z nekaterimi se mogoč mal več pogovarjam pa se učimo skupi, pa 

tk.«). V njihovem razredu so priljubljeni tisti, ki brez težav posodijo svoje zvezke, medtem ko 

tisti nepriljubljeni le s težavo dajo zvezke od sebe. 

 

M. je v osnovni šoli opazila razlike pri ocenjevanju, pri čemer so neslovenski učenci dobivali 

nižje ocene (»V osnovni šoli ja. Pri enmu predmetu, ko smo meli tako čudno učitlco, je bla 

starejša že in ne vem … je bla tud mal slaba na živcih in ji je mal falilo, posebi tisti, ko smo se 

pisali na ić smo bli vsi pač en nivo nižje, tud pri ocenah.«), medtem ko v srednji šoli tovrstnih 

razlik ne opaža. Opaža pa diskriminacijo na drugem področju, kjer učitelji ne sprejemajo 

nekega mnenja o drugi kulturi (»Ne, v srednji ni. Pri ocenah pa to ni tolk, mogoče v kakem 

drugem smislu. Ne vem … Ne dovolijo ti do besede, da ti neko svoje mnenje izraziš.«), kar je M. 

konkretizirala: »Mislim, da je bla zgodovina, ko je učitlca rekla, da bosanski jezik nikol ni … 

postojo, a ne. In pol sem js rekla, da je. Da so tud neki pisatelji, ki so zapustli knjige za sabo. Pa 

je rekla, da to ni res. In pol sem js rekla, da lahka naredim seminarsko nalogo o tem, ker vem, 

da je to tk, pa je rekla, da ne rabim. Sam js vem, da bosanski jezik je bil.«.  
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Na okoljevarstveni šoli ni opazila diskriminacije (»Tam pa nobenih problemov nisem mela. Pač 

z učitelji ni blo problemov. Tud nobenih razlik niso delali.«), čeprav je bilo tam v razredu 

približno deset Neslovencev, medtem ko jih je na trgovski manj. Neslovence prepoznajo po 

imenu in priimku in pa praznikih, ki jih praznujejo (»V bistvu po imenu pa priimku. Pa ko se 

pogovarjamo pa naši prazniki, ko so, pa ti čestitajo. Po takih zadevah.«). Med seboj se tudi 

veliko pogovarjajo o kulturnih običajih in praznikih, saj nekatere to zanima (»Ja, tud. Recimo 

zdj, ko je velika noč pa eni barvajo jajčka, drugi pa ne. Pa vprašajo: ''Zakaj pa vi ne, kaj pa vi 

praznujete?''«. Pol jim pa razložiš pa razumejo nekateri, nekateri pa spet ne.«). M. se trudi 

svojo kulturo čim bolje predstaviti drugim, čeprav ne dobi vedno pozitivnega odziva (»Ja, 

rečejo, kk smo čudni. Pol pa rečem js, da smo vsi narodi različni, da vsakega moreš sprejet, 

takega ko je, ane. Pa se pol sprijaznijo s tem.«). Včasih ima občutek, da jo drugače gledajo, ker 

ne poznajo dovolj kulture, kateri pripada (»Ja. Recimo pri hrani. Pri malci, ko je kdaj kaj 

svinjskega za jest. Svinjska … kaj js vem, na primer pečenka. In pol si js takrat vzamem vegi 

meni. In pol vprašajo, zakaj sem vzela vegi meni. In pol pač povem, da js svinjskega ne jem.«) 

in jo skušajo prepričati v nasprotno (»Ja, rečejo, naj probam. Pa js spet rečem, da to ne jem, 

pol jim razložim zaradi česa. In pol jih zanima, če je to res tk prepovedano.«). 

Pri pouku se o različnih verah, kulturah ne pogovarjajo, samo omenijo, če učna snov nanese 

na to temo (»Npr. pri zgodovini smo mal omeni, ampak nikol se ne razvije kaka debata o 

tem.«). 

Med odmori M. občasno uporablja tudi bosanski jezik (»Ja, sj se še sama (smeh). Recimo tako, 

ko se pogovarjam s kolegico, pa mi kaka beseda izleti v bosanskem jeziku.«), kar se drugim ne 

zdi nič čudnega, saj imajo v razredu tudi nekaj Albank, ki pa ves čas govorijo v svojem jeziku. 

M. ima občutek, da je slovenska kultura v šoli predstavljena kot boljša od drugih, kar utemelji: 

»Ja, vsak je za svoje, kot rečejo. Ne vem. Včasih povejo, da vsi narodi branijo svoj jezik, razen 

Slovenci. In da zato bi mogli bolj branit in razvijat svoj jezik in zaradi tega naša profesorca pri 

slovenščini bolj strogo ocenjuje kot druge profesorce.«. 

 

V šoli ima težave pri predmetu angleščina, ker angleščine ne razume najbolje (»Pri angleščini 

… ampak to so težave, ker enostavno ne razumem angleško.«). Sicer je s svojim šolskim 

uspehom zadovoljna, vendar meni, da bi lahko bilo tudi bolje, če bi več svojega časa namenila 

učenju (»Ja. Lahk bi se več posvečala šoli, ko pa da kaj druga delam v prostem času.«) in 

takšnega mnenja so tudi njeni starši (»Ja, oni vedno pravijo, da bi lahko blo boljš.«). Njen uspeh 

je prav dober, vendar bi lahko dosegla tudi odličnega. 
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M. se s starši dobro razume. Pri učenju ji sicer ne pomagajo, spremljajo pa njeno šolsko delo 

in učenje (»Me pa vprašajo, kdaj mam kak test pa kdaj se grem učit, da mi ne bo prepozno 

(smeh). Drgač pa sama se učim.«). 

Starši ji svetujejo, kdo je zanjo v redu družba in kdo ne (»Mmmmm, ne, ampak mi svetujejo, 

da s temu pa boljš, da ne. Pa tako.«), vendar to ni povezano z vero, saj ima prijatelje različnih 

ver in narodnosti. Fanta druge narodnosti pa ne bi smela imeti, glede tega so njeni starši zelo 

strogi (»Mislim, da ga ne bi mela. Mislim, ne bi ga smela met.«) in so celo mnenja, da se je 

nemogoče zaljubiti v nekoga druge narodnosti (»Ja, oni pravijo, da je to nemogoče (smeh).«), 

medtem ko M. ni popolnoma prepričana o tem, ker še nima takšne izkušnje. Med sorodniki 

so že imeli takšen primer, ko se je njena sestrična poročila s fantom druge vere, kar je njena 

družina obsodila. M. tega fanta sicer ne pozna, vendar meni, da se njena sestrična ni pravilno 

odločila, saj je slišala, da ta fant ni v redu oseba. 

 

V družini so zelo verni in se držijo vseh praznikov in običajev, od tega, da ne jedo svinjine pa 

do tega, da pred prazniki in ob njih molijo (»klanjajo«). Poleg tega se tudi veliko pogovarjajo 

o veri (»Pač velik se s starši pogovarjamo o tem, o tej naši veri. Pač, da je treba sprejet to svoje, 

da nikol ne smeš prekrivat al pa da se sramuješ. Vedno morš razložit, če jim kaj ni jasno, jim 

povedat, pač na tak način.«). Mlajši brat obiskuje tudi versko ustanovo (džamijo), ona pa je s 

tem že končala, a imajo še občasna verska druženja za starejše (»Js sem hodla, sam zdj ne 

hodim več. Mamo pa zdj ob petkih, od sedmih pa do devetih tako versko druženje. Bolj starejši 

smo, ko se zberemo pa si kako kavo skuhamo pa hodža je zraven pa nam govori, kaj je dobro 

pa kaj ni, pa tk.«), kjer se pogovarjajo o islamu (»Glih smo zdj meli, da mormo na internetu 

poiskat, kaki odnosi so v islamu med moškim pa med žensko. Pač take teme nam bolj kot ne 

deva. In pol se naslednjič o tem pogovarjamo.«). M. bi lahko hodži zaupala tudi kakšno osebno 

zadevo, saj se ji zdi v redu oseba, vendar bi se o tem prej pogovorila s svojimi starši. 

Doma govorijo bosanski jezik, v času obiskov pa jezik prilagodijo (»Večinoma bosanski. Sicer 

mešano.«). M. se zdi zelo pomembno, da ohranjajo svoj materni jezik (»Ja, men se zdi, da bi 

se mogli bolj bosansko pogovarjat, ker je to materni jezik in tega jezika sem se js prvo 

naučila.«). 

 

M. gleda na vernost kot na verovanje v nekaj vsemogočnega (»Da v neki veruješ. Pač da maš 

neki, da veruješ v nekoga, v neki, da je neki nad tabo, kar je vsemogočno.«), ateiste pa razume 
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in sprejema (»Enostavno … majo svoj razlog, zakaj v nič ne verjamejo in to je v redu. Jih 

sprejemam take kot so, a ne. Vsak pri sebi odloča, kaj bo.«). 

Njene prijateljice so verne, vendar so različnih narodnosti (»Tk da … mam srbske prijatlce pa 

hrvaške, vsaka potem vzgaja svojo tradicijo naprej, mam pa tud prijatlce, ki so muslimanke.«). 

Prosti čas preživljajo ob pitju kavic in ob pogovoru. 

M. prosti čas izkoristi še za obiskovanje Bosanskega mladinskega kulturnega društva (BMKD), 

kjer plešejo folkloro in imajo delavnice (»Mmmmm, folklor mamo pa radionice. To je na 

primer, kako izgubiti tremo pred kakim nastopom, pa tk. Recimo pri folklori se pa učimo 

bosanska kola »igrat«. Prenašamo ta »kola«, tradicija.«). Obiskovanje Društva ji je v veliko 

veselje, ima pa tudi mentorico, ki ji lahko zaupa (»I. ti bo tud drugač vse pomagala. Če maš 

kake probleme, se lahka z njo pomeniš. Če maš v šoli kake probleme, ti bo pomagala. Al pa tud 

kako seminarsko naredit. Pa take stvari. Vedno nam ponudi svojo pomoč.«). 

 

Utemeljena teorija N. 

N. obiskuje 1. letnik srednje elektro in računalniške šole, smer računalništvo. Ob vpisu na 

srednjo šolo je razmišljal tudi o gimnaziji, vendar se je po nasvetu sestre raje odločil za 

računalniško smer (»Sem iskal eno šolo, ki se lahko primerja z gimnazijo, ker sem imel v osnovni 

šoli odličen uspeh. Gimnazija ne bi bila problem, samo … Kako bi rekel? Gimnazija bi mi vzela 

preveč časa za učenje in ne bi mel dovolj časa za sebe.«). Kljub odličnemu uspehu v osnovni 

šol, se je zavedal, da je težavnostna stopnja na gimnaziji višja kot na drugih štiriletnih srednjih 

šolah, kjer bo verjetno laže dosegal odličen uspeh, ki si ga tudi želi (»Ker na gimnaziji bi js bil 

verjetno dober, za prav dober uspeh bi se pa mogel že fejst potrudit. Ne bi mi blo všeč met 

dober uspeh.«). Zaključek gimnazije ne prinese poklica, vendar to ni bil razlog, da se ni odločil 

za gimnazijsko smer, saj se je že odločil, da bo po srednji šoli šolanje nadaljeval (»Ja! Ne! Ne, 

to ni vplivalo, ker sem bil v osnovni šoli trdno prepričan, še zdj sem trdno prepričan, da bom 

šel študirat.«), pri čemer ga podpirajo tudi starši. 

 

O izobrazbi in zaposlitvenem statusu svojih staršev N. pove: »Moja mama je zaposlena na šoli 

kot računovodkinja. Je ekonomski tehnik. Ati je pa bil rudar. V pokoj je šel. Pa ati ma še faks, 

ga je potem ob delu delal …«, kar pomeni, da je njihov socialno ekonomski status precej dober 

oz. srednje visok. 
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N. gleda na izobraževanje kot na nekaj vsakdanjega, vendar je od vsakega posameznika 

odvisno, koliko znanja bo v procesu šolanja sprejel (»Na šolo gledam kot na nekaj 

pomembnega, vsakdanjega. Kok znanja ti bo prinesla, to je vprašljivo.«). Šolanje ti lahko da 

namreč obilico znanja, ali pa bore malo, odvisno koliko truda si sam pripravljen vložit v 

pridobivanje znanja. 

 

V šoli se ne počuti ravno dobro, saj se s sošolci ne razumejo (»Ne vem, nisem še našel prijatla, 

kk bi rekel, pa tk s sošolci se ne razumemo dober.«), razdeljeni so na tabore in ne delujejo kot 

celota. Na drugi strani se pa zelo dobro razume z učitelji (»Ja, zelo. Pride kdaj do kakih trenj, 

ampak z večino učiteljev sem zelo zadovoljen.«). 

V razredu se prišteva med nepriljubljene, saj ima občutek, da sošolci ne marajo tistih, ki 

dobivajo dobre ocene (»Zato, ker … Ne vem … Nikol nisi bil priljubljen, če si bil … kk bi rekel? 

Piflar! Pač, če maš dobre ocene, te nikol niso meli za priljubljenega.«), poleg tega se mu pa še 

posmehujejo (»Ne vem … Mhhhhh, radi se, če kej rečeš smešnega, al pa če kej vprašaš, se pol 

posmehujejo. Posmehujejo se pač.«). 

 

Z učenjem nima posebnih težav, le za matematiko in fiziko vloži nekoliko več truda in porabi 

več časa (»Ne. Mogoče matematika, mi je eden od težjih, ker morem porabit mal več časa za 

učenje. Pa fizika. Bolj naravoslovno. Tu porabim mal več časa za učenje.«). Za fiziko je imel 

tudi inštrukcije, ki mu jih je priskrbela mama (»Za fiziko sem edino mel zdj inštrukcije. Neki 

časa, samo da sem tisto osnovo dobil, potem sem se pa sam učil naprej.«), sicer se pa sam uči. 

S svojim šolskim uspehom je zelo zadovoljen, vendar ve, da bi lahko bil tudi odličen, če bi mu 

matematika bolje šla (»Ja, lahko bi bil odličen. Lahka bi mel povprečje štir pika pet, če ne bi 

bila matematika tri.«). 

 

N. ne opaža nikakršnega razlikovanja na podlagi narodnosti s strani učiteljev, saj vse 

obravnavajo enako (»Ne. Ti ne dajo nobenega občutka, da bi vedli. Vse obravnavajo enako.«). 

V razredu imajo pripadnike Neslovencev, kar se ve po imenu in priimku pa tudi sami povedo, 

da niso Slovenci (»Ja. Slišiš med sabo, kako se eni pogovarjajo. Pa izrazijo svojo narodnost pa 

jih pol na podlagi tega identificiraš.«). 

Pri pouku so le omenili različne vere in kulture v povezavi s snovjo pri zgodovini (»Ja, pri 

zgodovini, ko smo meli te vojne med protestanti pa pravoslavci pa kristjani, ko so se bojevali 

za svoje …«), medtem ko so v osnovni šoli izdelovali referate na temo različnih kultur, pri 
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čemer je posameznik predstavil svojo vero (»V osnovni šoli smo pa delali referate na vere. Je 

bilo pretežno tako, da je referat naredil tist, ko je bil te vere.«). 

Meni, da učitelji ne potrebujejo dodatnih znanj o delu v med/večkulturnem razredu (»Ja. 

Majo. Pa niti nimamo takega učenca, da bi slabo znal slovensko.«), saj znajo prilagajati 

razlago. V osnovni šoli učiteljica ni toliko upoštevala napak, ki so bile posledica slabega znanja 

slovenščine pri sošolki, ki je nekoliko slabše govorila slovensko (»Učiteljica ji je popustila pri 

govornem nastopu.«). N. meni, da je to pošteno in se mu je zdela takšna prilagoditev 

ocenjevanja znanja primerna (»Se mi zdi fer. Logično. Sj to ni njena napaka, ker slovenščina je 

izredno težek jezik in ni potrebno, da bi bil en strog kriterij.«). 

Na koncu pa le spregovori o razlikah, ki jih je bil tudi sam deležen v osnovni šoli: »Ja. Za Zoisovo 

štipendijo. Je blo pač, da so naprej spustili večinoma Slovence. So jih izbrali. Naprej je prišla 

tud ena prav dobra, ko se itak ve, da nima šans, da bo dobla Zoisovo štipendijo. Mene pa niso 

predlagali, pa sem mel povprečje štir pika sedem pa odličen sem bil skoz.«, kar ga je zelo 

razočaralo, o čemer so se pogovarjali z drugimi Neslovenci na šoli (»Ja, smo se. Je blo zelo 

izrazito, da nas, ko nismo Slovenci, niso predlagali.«). Podobno se je zgodilo tudi njegovi 

starejši sestri, ki je pred njim obiskovala isto osnovno šolo in kljub odličnemu uspehu ni bila 

predlaga za Zoisovo štipendijo (»Super odlična, ena najboljših učenk je bla, pa je niso 

predlagali. Njena prijateljica, ko je slabša, njena najboljša prijateljica, ko je Slovenka pa je bila 

izbrana, dobila štipendijo, pa je mela manjše povprečje pa še za polovico manj priznanj in tako 

naprej.«). N. je za diskriminacijo povedal doma in šele po posredovanju očeta, so ga poslali na 

identificiranje za nadarjene učence (»Ne. Niso me. Sem povedal doma pa je ati šel v šolo, 

potem so me pa poslali naprej.«), kar se mu je obrestovalo, saj je bil spoznan za nadarjenega. 

Da je nadarjen učenec, se mu zdi zelo pomembno za srednjo šolo: »Sem bil zelo razočaran. 

Tudi če nimam šans, da bi dobil štipendijo, je za srednjo šolo izredno pomembno, da si 

identificiran kot nadarjen učenec. To je izredno pomembno, ker lahko imaš potem privilegije. 

Si izbereš tisti predmet, ki ti je zanimiv, učitelji te obvestijo o tekmovanjih prej kot ponavadi, 

učitelji so bolj spoštljivi do tebe, imajo dobro mnenje.«. V osnovni šoli je bilo opaziti več 

razlikovanja na podlagi narodnosti, saj je bilo očitno, da so Neslovenci dobivali težja vprašanja 

in so se morali za svoj uspeh veliko bolj potruditi kot Slovenci (»Pa tisti, ko so bili slovenske 

narodnosti, so bili bolj spoštovani. V osnovni šoli, v srednji ni več tako. Ljubljenčki so bili 

učiteljem, Slovenci, a ne.«). V primerjavi s srednjo šolo, kjer šteje znanje, je v osnovni šoli štelo 

predvsem to, kaj si po narodnosti, kar so Neslovenci opazili in se o tem tudi pogovarjali 

(»Mogoče zato, ker je spremenjen način dela, da za delo ne šteje narodnost, ampak znanje, a 
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ne. Na osnovni šoli pa je štelo za uspeh ne delo, ampak narodnost. To smo večkrat tud izrazli, 

tisti, ki nismo bli Slovenci. Smo se pogovarjali, da smo opazli.«).  

 

Diskriminacije med sošolci načeloma ne opaža, se mu pa zdi, da je slišal zbadanje na račun 

narodnosti, vendar se ne spomni konkretno, za kaj je šlo (»Hm … Mogoč pa je res blo … Med 

odmorom, ko učiteljev ni zraven. Men se zdi, da je neki blo. Sam se ne spomnim točno. Mislim, 

da je blo neki …«).  

 

S starši se dobro razume, predstavljajo mu zaveznike in so v njegovem življenju zelo 

pomembni (»So zavezniki. Nasvete ti delijo. Neki najpomembnejšega.«). V družini se največ 

pogovarja z mamo, ki mu tudi daje nasvete glede izogibanja slabi družbi (»Da je slaba družba. 

To povejo pač. Pa učijo, da ne zapadeš v slabo družbo. To so tisti, ki delajo probleme.«). 

Prepričan je, da bi lahko imel dekle druge narodnosti, čeprav se o tem doma še niso 

pogovarjali, saj je to nekaj povsem samoumevnega (»Ne. Nismo nč namenli temu. To je čist 

neki samoumevno. Vera ni omejitev, mislim narodnost ni omejitev.«). 

V družini so verni, kar izkazujejo s praznovanjem večjih praznikov in čaščenjem svetnikov 

(»Npr. mama rada gre za božič v cerkev, pa za vlko noč. Praznujemo te praznike pomembne. 

Gremo kdaj pa kdaj v cerkev. Pa te svetnike, tisti naši, ko so, spoštujemo to.«). Čeprav so 

pravoslavci, praznujejo tudi katoliški božič (»Ker sem se js od malega, ko sem gledal risanke, 

sem se naučil, da je božič 25. in praznujemo tud takrat. Ker to je mednarodni, pol pa ma še 

vsak svojga. Pravoslavci pa tk.«). Cerkev večinoma obiskuje ob večjih praznikih z mamo, ki ga 

tudi spodbuja k temu (»Pa… Mama mi omeni, pol si pa še sam rečem, lepo je, da grem. Pač 

fajn je.«).  

Doma govorijo večinoma slovensko (»Večinoma govorimo slovenščino.«), tako med seboj kot 

tudi  v času obiskov. 

 

Njegovi prijatelji so različnih narodnosti (»Ja. Slovenske, srbske, tud bosanske … To je to.«), 

sam pa nerad izpostavi svojo narodno pripadnost (»Ne. Nerad se sam izpostavim pa povem 

svojo narodnost. Če me pa kdo vpraša pa povem, da sem Srb. Ne rad se pa izpostavljam, vere, 

nacionalnost, to ne.«). V družbi se pogovarjajo o verah, saj njegovi prijatelji povedo, da so 

verni in kakšne običaje spoštujejo pri njih doma (»So. Povejo, da so verni pa da v družini 

spoštujejo običaje.«). 
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Prosti čas večinoma preživljajo ob pogovorih, sprehodih in druženju v nakupovalnih centrih 

(»Se dobimo pred blokom pa se pogovarjamo, gremo v center, na sladoled, v Mcdonalds, se 

sprehajamo, gremo v nakupovalni center.«). 

 

Utemeljena teorija S. 

S. obiskuje 3. letnik ekonomske šole. Ko se je odločala za vpis na srednjo šolo, ji je bila to edina 

želja, saj se v prihodnosti vidi kot zaposleno v pisarni (»Zaradi tega … pač vidim se v prihodnosti 

v kakih pisarnah al pa neki v tem smislu.«). Za ekonomsko šolo se je odločila predvsem sama, 

oče ji je namreč predlagal srednjo šolo zdravstvene smeri, medtem ko je mama izbiro srednje 

šole prepustila njeni odločitvi (»Oče mi je predlagal, če bi šla na zdravstveno, ampak se sama 

nisem vidla v tem, zato sem se odločla za ekonomsko in itak so spoštovali mojo odločitev, tk 

da ni blo problema s tem. Pač, kar sem se sama odločla, to je blo to.«). 

Šolanje si želi še nadaljevati na pravni fakulteti (»Hmmmm, ker mam dve sestri, pravnici, sem 

se še sama vidla v tem. Vem, da je težek študij pa vse, ampak prva želja mi je vedno blo pravo. 

Je pa še eno leto, tk da se bom še odločla.«), pri čemer jo starši podpirajo, ji pa tudi svetujejo 

in jo soočajo z realno težavnostjo študija prava (»Seveda si želijo, da grem naprej. Mi pa 

svetujejo, naj se dobro odločim. Ker pravo ni kr tk z levo roko, da bom nardila. Ampak to se 

morš dol usest pa se učit.«).  

 

Socialno-ekonomski status njene družine se je v zadnjem času znižal, saj je oče ostal brez 

službe, zaradi stečaja Vegrada (»Oče je do pred kratkim bil zaposlen. Zdj je pa na zavodu, ker 

je Vegrad šel … Bil je zaposlen na Vegradu. Mama je pa zaposlena, ja. V Gorenju.«).  

 

S. pomeni izobraževanje neko splošno razgledanost (»Izobraževanje? Hmmm … Brez tega 

absolutno, kot sem že prej rekla, si nič. Pa ne sam, da bi dobil službo, ampak na sploh v življenju 

morš bit razgledan. Mislim ni zdj to sam v poklicu, da bi vedel sam za svoj poklic. Ampak tud 

tk na splošno, da bi vedel stvari, ko so osnovne.«), brez katere si v današnjem svetu nihče. 

 

V šoli se dobro počuti, saj je zadovoljna tako s svojim uspehom kot tudi z odnosi z učitelji in s 

sošolci (»Odlično. Mislim, nimam nobenih problemov, z nobenmu, z učitelji se v redu zastopim, 

ocene mam v redu, tk da …«). Med sošolci občasno pride do kakšnih konfliktov zaradi osebnih 

ali šolskih zadev, vendar se S. z vsemi dobro razume, se pa z nekaterimi druži bolj kot z drugimi 
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(»Drugač pa js nimam, pač z vsemi se zastopim. Z enimi se mal bolj družim, z enimi mal manj, 

ampak z nobenimi pa nimam kakih posebnih konfliktov.«). 

Pri nekaterih sošolcih se počuti priljubljeno, z nekaterimi pa niti nima nekega odnosa (»Js se 

počutim pri enih sošolcih priljubljeno, pri drugih nepriljubljeno. Ne da me zdj sovražijo al pa 

neki, ampak enostavno niti nimam odnosa z njimi.«). 

 

S. pri nobenem predmetu nima težav, saj je njeno mnenje, da se da vse naučiti in če bi imela 

težave, bi bila kriva sama oz. njeno neučenje (»Ne bi rekla, da mam težave. Če bi mela težave, 

bi si bla sama kriva, ker se ne bi učila…«). Posledično je seveda zadovoljna s svojim uspehom, 

ki je odličen (»Seveda. Sem! Odlična sem (smeh)! Prvi dve leti sem bla odlična, zdj v tretjem mi 

je pa šlo mal navzdol. Mislim, trudim se, sem med prav dobrim pa odličnim in sem še lahka 

odlična, tk da.«). Zaveda se, da se ocene 3. in 4. letnika upoštevajo pri vpisu za naprej, zato se 

je pripravljena še posebej potruditi za odličen uspeh. Prav tako ji je motivacija za odličen uspeh 

mnenje prijateljev, ki jo zaradi odličnega uspeha pohvalijo in občudujejo (»Tud, ko rečeš v 

družbi, odlična sem bla, vsi tk, ooo, čestitam. Počutiš se tk mal, a veš…«). Njeni starši so zelo 

ponosni na njo, ker dosega odličen uspeh, vendar meni, da bi bili zadovoljni tudi z nižjim 

uspehom, če za boljšega ne bi bila sposobna (»Seveda. Sj po moje bi bli tk vsi, ko majo otroke 

odlične. Pa tud če so prav dobri al pa dobri. Pač nekaterim gre, nekaterim ne. In če bo dosegel 

uspeh dober, za nekoga je to odlično.«). 

 

So zelo mešan razred kar se tiče verske oz. narodnostne pripadnosti, saj imajo pripadnike iz 

skoraj vseh bivših jugoslovanskih republik (»Seveda. Vse se najde (smeh). Slovenci, Hrvati, Srbi, 

Muslimani, Albanci, Albanec je pri nas. To bi blo to v razredu. Pa po moje je tk v vseh razredih, 

večinoma.«). Sama po imenu in priimku loči, kdo je katere narodnosti (»Js pa vem to že po 

imenu, kdo je ka. Pa po priimku bi tud znala sklepat. Ker js večinoma vem in pol pač tk, če pa 

slučajno ne vem pa pol čez pogovor razbereš, kaj je.«), medtem ko izpostavi, da imajo Slovenci 

težave s prepoznavanjem drugih narodnosti (»Mislim, js zdj to opažam… Na primer Slovenci, 

ko jim rečeš, js sem pravoslavne vere, pol ti pa reče, kdaj maš Bajram.«) in da premalo poznajo 

druge kulturne in verske običaje (»Js vem, da majo Slovenci pa Hrvati božič, muslimani Bajram 

pa ka mamo mi in to ti je to. Slovencem pa morš prav razložit, njim to ni tk jasno. In pol ti reče, 

kater Bog je tvoj Alah. Alaha majo Muslimani! Jooo, njim res ni nč jasno.«). Njej prepoznavanje 

različnih narodnosti ne povzroča težav, saj nekatere prepozna tudi po videzu (»Ne vem, js 

nimam s tem problemov. Takoj vem. Al pa po izgledu.«). 
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S. ne opaža razlik pri ocenjevanju na podlagi različnih narodnosti (»Koker js opažam, mislim, 

da ne. Mislim, js ne dobivam tega občutka, da bi oni delali razlike. Ne vem, enako vse normalno 

obravnavajo in to je to.«), opaža pa da učitelji opozarjajo dijake, ki med odmorom ne govorijo 

v slovenščini, da so v slovenski šoli (»Drugač pa zasledim s strani sošolcev al pa prijateljev, ko 

se kdaj na hodniku menijo v svojem maternem jeziku, na primer, če je to srbohrvaščina, se 

pogovarjajo v tem jeziku pa da pride učitelj mimo pa da poslušajo na primer na telefonu 

bosansko muziko, pol rečejo kao v Sloveniji smo, v slovenskih šolah, slovensko se 

pogovarjite.«). 

 

V okviru snovi so se pri zgodovini in sociologiji pogovarjali o različnih kulturah in verah (»Pri 

nobenmu pouku nimamo take teme, da bi se o tem … Na primer kaka sociologija možno, al pa 

zgodovina prej, da smo se glede ver pogovarjali pa je vsak povedal, kk majo pri njih. Pri 

zgodovini smo se pogovarjali, na primer za vlko noč, kk mamo zdj Srbi, kk Slovenci, Hrvati. Kk 

mamo obred pa to. Da bi si pa zdj vzeli čas prav za to, to pa ne.«), sicer pa tej temi ne 

namenjajo dodatnih razprav. Pri tem slovenska kultura ni bila predstavljena kot boljša od 

drugih (»Zdi se mi, da ne. Ko smo se pogovarjali, je vsak povedal svoje in učiteljica je na koncu 

rekla mhm, al pa je kaj vprašala. Da bi pa ona rekla, da majo, na primer Slovenci neki boljšga, 

to pa ni prihajalo z njene strani. Al pa bilo s kere koli druge.«).  

S. meni, da je naloga staršev in ne šole, da svoje otroke seznanijo tako s svojo kulturo, kot tudi 

z drugimi kulturami (»Drugač pa, ne vem, po moje je to bolj, da ti že starši doma razložijo, ka 

si, kam pripadaš. Sam v tem primeru ti morajo starši razložit, da ne bi bli kaki nacionalisti. Ne 

sam, da ti za svojo vero povejo, kk je pa da je druga slabša, v tem smislu. Drugač za šolo se mi 

pa ne zdi to potrebno.«). 

 

S. se s starši dobro razume, pride pa tudi do sporov med njimi, kar rešujejo sproti (»Ja ja. Koker 

se le da! Sj pride do sporov, se skregamo, ampak do neke meje.«). V osnovni šoli ji je pri učenju 

matematike pomagal oče, ki je zelo razgledan človek (»Sama se učim. Dovolj sem stara. V 

osnovni se spomnem, mi je oče, velikrat pomagal, se spomnim, še posebi matematiko. 

Decimeter, centimeter, to mi ni šlo nikol (smeh). On mi je vedno pomagal, ker on, on je zelo 

razgledan človek.«), v srednji šoli pa pomoči pri učenju ne potrebuje in se uči sama, jo pa starši 

večkrat opomnijo, naj se gre učit, čeprav večkrat tudi neupravičeno (»Mi pa rečeta, a bi se mal 

učila pa uč se, nisi se nič učila. Men pa gre na živce, ko mi rečejo, uč se, js sem se pa že učila.«). 
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Starši ji ne določajo, s kom se lahko druži, niti kar se tiče narodnosti (»Js sem v družbi, smo 

Hrvati, Muslimani, Srbi, Slovenci. Ah, to ti je vsega.«) niti kar se tiče slabih navad (»Pa tud ne 

sam glede vere, tud, če bi kdo kadil, pil, ko tk vejo, da kadijo, pijejo, mi nikol ni rekel, ne, ne 

smeš.«). Ko še enkrat pomisli, ugotovi, da v njeni družbi ni Slovencev (»Sam mal, da pomislim 

… V moji … Ne, v moji družbi ni noben Slovenc.«) in še sama ne ve, kako je prišlo do tega, saj 

jih niso načrtno izločili iz družbe (»(smeh) Ne vem, sj js tud zdj glih razmišljam, kk to. Mislim, 

da bi koga izločli, to ne. Kdor pač pride v našo družbo, res smo pa po večini sam južni narodi 

(smeh). Tud sama zdj študiram … Ne vem, nisem nacionalistka, ne da koga ne bi hotli v družbi. 

Sj mam tud sošolce Slovence.«). Razmišlja, da bi lahko bil razlog ta, da obiskujejo klube, kjer 

se vrti narodna glasba, ob tem se ji pa zdi, da je v Sloveniji nasploh več Neslovencev (»Ampak 

po večini smo, pa sj tud v Sloveniji je tk, da prevladujemo …«). 

S. zmede poimenovanje maternega jezika, saj enkrat uporabi izraz za materni jezik bosanščina, 

drugič pa srbohrvaščina, nato pa le pove, da se doma starša pogovarjata v maternem jeziku, 

medtem ko sama govori večinoma slovensko (»Starša se v večini v bosanskem jeziku 

pogovarjata. Kk naj zdj govorim bosansko al da je srbohrvaščina (smeh)? (smeh) Ja, starša se 

v večini v tem jeziku pogovarjata, mislim v maternem jeziku, to se pravi, v srbohrvaščini. 

Drugač js pa z njima po slovensko, ona dva pa nazaj po svoje (smeh), v srbohrvaščini. Drugač 

pa js tud kdaj se z njimi pogovarjam v maternem jeziku, v bosanščini. Večinoma pa slovensko 

govorim.«). Meni, da bi morala več uporabljati svoj materni jezik, da bi ga na ta način ohranjali 

(»… čeprav bi se spodoblo, da bi js govorila v maternem jeziku, ker tk bi se še najbolj ohranjalo 

to. Vsaj doma, da bi tk govorila, ker že šola pa to, morš slovensko govorit.«). 

 

V družini so verni, kar izkazujejo z obiskovanjem cerkve in praznovanjem večjih verskih 

praznikov (»Drugač pa mamo za božič, za vlko noč, vse te obrede gremo pač čez, kakor je 

pravilno, kakor se spodobi in to je to.«), poleg tega pa še molijo (»Molitve tud doma. Mislim, 

no, za te večje obrede mamo, drugač pa ne. Pa pred nedeljskim kosilom, da se prekrižamo, pač 

zahvalimo se za hrano in to je to.«). 

Meni, da starši ne bi imeli nič proti, če bi imela fanta druge narodnosti, saj ga ima že njena 

najstarejša sestra (»Na primer moji starši, kr po pravici, da povem, na začetku seveda se niso 

strinjali. No, ne da se niso glih strinjali, ampak tk, kk si glih njega našla, neki v tem smislu. 

Najbol bi bli starši veseli, da najdeš nekoga svoje vere.«), vendar bi seveda bili bolj veseli, če 

bi našla nekoga iste vere. 
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Sama o različnih narodnostih pove: »Prvo je to, da ne smemo bit nacionalisti. Kot sem rekla, 

rad maš svoje, spoštuješ druge. Ne bi smelo nikol prihajat do kakih razlik, do manjvrednih ...«. 

 

Njeni prijatelji so verni, ne pozna nikogar, ki ne bi bil veren (»Tk da za ateiste, mislim, da ne 

poznam nobenga, ko ne bi verjel.«), vendar bi ateiste sprejela brez predsodkov. V družbi 

spoštujejo praznike eden drugega: »Ja ja ja, na primer, ko majo muslimani Bajram, rečemo, 

sretan ti Bajram, pač vesel praznik ti želim. Ko mamo mi božič, nam oni to voščijo in to je to.« 

in občasno se tudi pogovarjajo o svojih običajih (»Drugač pa glih zadnič, ko sem bla uzuni, je 

prijatlca drugim kolegicam razlagala, kaj to pomeni slava. Kakšen je običaj, kaj se tu naredi, 

da se moliš bogu, kake jedi so. In men je blo to ful zanimivo poslušat! Sj js vem, kk je to, sam 

je blo zanimivo poslušat, kk en drug razlaga. In pol si prav predstavljaš, kk to gre.«). 

V prostem času se s prijatelji družijo ob športnih aktivnostih in ob pijači (»Tk da gremo 

popoldan ven na kako pijačo, se gremo rolat, na bazen, še posebi zdj, ko bo lepo vreme, gremo 

v kino zvečer, pa tk.«). Trenirala je tudi plavanje, sedaj pa pleše folkloro v Srbskem društvu 

(»Drugač sem pa plavanje obiskovala pet let pa sem pustla, zdj pa še sam folkloro.«). Pred 

kratkim je imela konflikt z mentorjem iz Srbskega društva (»Po eni strani, ne da se mi ni dalo… 

Tk da povem, enkrat bi mogli it noše probat in js nisem šla. Vsi so prišli, sam js nisem prišla in 

to priznam, da je moja napaka. Pol sem pa hotla it v soboto na nastop pa je kr rekel J., da js ne 

nastopam.«) in se zaveda, da je tudi sama pripomogla, da je do konflikta prišlo in je 

pripravljena to razrešit. V tem društvu plešejo folkloro, ob tem pa mentorja občasno odpreta 

tudi temo o veri, kar pa mlade ne zanima najbolj (»V tem smislu, ker to je tk Srpsko društvo in 

če tk gledaš, to spada v to, da se pogovarjamo glede svoje vere, ampak kot sem že rekla, mi 

nismo zainteresirani.«). Kljub temu se pogovarjajo o srbski kulturi in njihovi veri ter o zgodovini 

srbskega naroda (»Ja, da bi se o tem pogovarjali, da bi nam razložil, da bi se o tem pogovarjali, 

ker on ni nacionalist, daleč od tega. On pa njegov brat, ko vodita to, nam čim bolj tk razložita 

naša muzika, kk je prej  to blo, naše noše, običaji, kk je prej to blo, kar je pa tud povezano z 

vero, a ne.«). Mentorja zelo ceni in mu tudi zaupa, saj se veliko pogovarjata (»Ful velik ve, ful 

je dal velik čez in če mu kaj poveš, te posluša, te razume, ti pove. Zato je men fajn, ker js njemu 

marsikaj zaupam in to mi je fajn.«). 
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KATEGORIJE: mami 

 

Kategorije Kode 2. reda Ilustrativni primeri 

Vloga staršev pri 
izbiri srednje šole in 
odločitvi za 
nadaljevanje 
šolanja/zaposlitve 

Nestrinjanje z vpisom na rudarsko šolo 
(HM.) 
 

Pošto je brat završio rudarsku, znaš, pa da ne 
bi oba. Zato najviše zaradi toga smo. Da nisu 
oba u rudniku. 

Želja po drugem poklicu (HM.) 
 

Upiso je prvo elektrotehničku bio. I ja sam 
imala volju da je išo tamo. 

Izbira srednje šole je izključno 
otrokova odločitev (LM.) 

Ne bi si želela kaj drugega. Kar sem si js 
želela, sem si naredla v svojem življenju, ona 
pa naj si izbere svoje. 

Želja mame po nadaljnjem šolanju 
(LM.) 

Seveda. 

Zadovoljstvo staršev 
s šolskim uspehom 

Mama je zadovoljna s šolskim 
uspehom (HM., LM.) 

Jaa… V redu so, za enkrat… (smeh). (LM.) 

Uspeh bi lahko bil boljši (HM., LM.) Pa če bi se potrudio mogo bi bit najboljši u 
razredu, mogo bi bit čist odličan. Mogo bi bit 
još bolji. (HM.) 

Večkulturnost v 
šolskem sistemu 

Razlikovanje na podlagi 
verske/kulturne pripadnosti v šolskem 
sistemu (HM., LM.) 

Pa ima! Sigurno se gleda to! U osnovnoj školi 
je isto bilo, bilo je te razlike. (HM.) 

Diskriminacija s strani učiteljev (HM., 
LM.) 
 

Pa i ono… mislim za telovadbu ga je isto žalila 
da je Bosanac, da je ovo i ono. Ja išla u školu, 
posredovala. (HM.) 

Nesoglasja z učiteljico slovenščine 
(LM.) 
 

Ne s tem, ampak verjetno, da sta oni dve taki 
osebnosti, da se nista ujeli najboljš (smeh). 

Potreba po izobraževanju učiteljev na 
temo med/večkulturnosti (LM.) 
 

Več kot polovico, po moje. Da bi jih mal 
seznanili. Ker so sigurno taki, ki niso šli čez 
mejo Slovenije nikamor in so zaprti in so z 
vasice ene, s sosedi, zaprti vase in ne poznajo 
drugih kultur, drugih narodov, samo svoje. 

Dijaki ne potrebujejo  izobraževanja na 
temo med/večkulturnosti (LM.) 

Mislim, da dijaki nimajo s tem problemov. 

Diskriminacija med sošolci (LM.) Pa to je bolj tk, ne bi rekla žalitve, ampak to 
je bolj hec, po moje. Tak ko se mi včasih v 
službi pohecamo. Če meni pade kaj na glavo 
pa rečem, ah sj je bosanska, nč ji ne bo. Na 
svoj račun in pol se vsi smejijo, vejo za kaj se 
gre. Po moje otroci niso obremenjeni s 
takimi. 

Pomen 
verske/narodnostne 
pripadnosti v družini 

Vernost v družini (HM., LM.) 
 

Pa… bi si želela… Mogoče jo potegne z leti, ne 
vem. (LM.) 

Vere se ne da vsiliti (HM., LM.) Šta ja znam! Ne možeš ti nikom usilit nešto 
svoje, ako on neče. Džaba ti je to. (HM.) 

Vpliv staršev na 
izbiro prijateljev oz. 
partnerja/ke 

Mama sprejema prijatelje druge  
verske/kulturne pripadnosti (HM., LM.) 
 

Ne! Mene so tud vzgojili, da smo vsi enaki. In 
js tud svojga otroka učim, da so vsi enaki in 
da nobeden ni boljši od drugega. (LM.) 

Mama bi sprejela partnerja/ko druge  
verske/kulturne pripadnosti (HM., LM.) 

Tud me ne bi motlo. Šta ču? Če je on izabro 
sebi, šta ja mogu. (HM.) 
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Gledanje na 
kulturno/versko 
pripadnost 

Okolje ni diskriminatorno (LM.) Če si človk in uspeš, to je to.  Mislim, da ni 
ovir, ovire so samo, ko jih vidiš v glavi. 
Drugač, po moje, ovir ni v takem okolju, ne 
vem… To je moje mišljenje (smeh). 

 

 

DEFINICIJA POJMOV: mami 

 

Vloga staršev pri izbiri srednje šole in odločitvi za nadaljevanje šolanja/zaposlitve  

Ta kategorija predstavlja morebiten vpliv staršev pri izbiri srednje šole njihovih otrok ter 

morebiten vpliv na nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev. Intervjuvanka HM., mama 

intervjuvanca H., si je želela, da bi njen sin obiskoval drugo šolo: »Pošto je brat završio 

rudarsku, znaš, pa da ne bi oba. Zato najviše zaradi toga smo. Da nisu oba u rudniku.«, 

medtem ko intervjuvanka LM., mama intervjuvanke L., pravi: »Ne bi si želela kaj drugega. Kar 

sem si js želela, sem si naredla v svojem življenju, ona pa naj si izbere svoje.« in si želi, da bi 

njena hči šolanje še nadaljevala. 

 

Zadovoljstvo staršev s šolskim uspehom 

V to kategorijo je zajeto zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo staršev oz. intervjuvank s šolskim 

uspehom njihovih otrok (intervjuvanka HM.: »Pa če bi se potrudio mogo bi bit najboljši u 

razredu, mogo bi bit čist odličan. Mogo bi bit još bolji.«). 

 

Večkulturnost v šolskem sistemu 

Kategorija večkulturnost v šolskem sistemu zajema videnje intervjuvank razlikovanja na 

podlagi verske/kulturne pripadnosti v šolskem sistemu (intervjuvanka HM.: »Ja! Znam kad su 

pisali kakve testove da je se on bunio, da sa istim tim… al da je on dobivao slabiju ocjenu.«), 

njun pogled na diskriminacijo s strani učiteljev (intervjuvanka HM.: »To je to. Pa i ono… mislim 

za telovadbu ga je isto žalila da je Bosanac, da je ovo i ono. Ja išla u školu, posredovala.«) in 

diskriminacijo med sošolci (intervjuvanka LM. »Pa to je bolj tk, ne bi rekla žalitve, ampak to je 

bolj hec, po moje.«), zajema tudi nesoglasja z učiteljico slovenščine, kar je opazila 

intervjuvanka LM.: »Nisem šla na roditeljski in govorilne, ampak smo imeli težave, ko je 

učiteljica za slovenščino zgubila L. zvezek.«. V to kategorijo je zajeto tudi gledanje intervjuvank 

na potrebo po izobraževanju učiteljev (intervjuvanka LM.: »Ja! Če bi poznali določene zadeve, 

rečmo. Po moje bi moral bit obvezen predmet zgodovina religij za vse učitelje.«) in dijakov 
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(intervjuvanka LM.: »Mislim, da dijaki nimajo s tem problemov.«) na temo 

med/večkulturnosti. 

 

Pomen verske/narodnostne pripadnosti v družini 

Kategorija predstavi vernost v družini, predvsem željo intervjuvank po vernosti svojih otrok 

(intervjuvanka LM.: »Pa … bi si želela … Mogoče jo potegne z leti, ne vem.«) in pa dejstvo, da 

se vere ne da vsiliti (intervjuvaka HM.: »Šta ja znam! Ne možeš ti nikom usilit nešto svoje, ako 

on neče. Džaba ti je to.«). 

 

Vpliv staršev na izbiro prijateljev oz. partnerja/ke 

Kategorija opisuje, kakšen vpliv imajo starši oz. intervjuvani mami na izbiro prijateljev 

(intervjuvanka LM.: »Ne! Mene so tud vzgojili, da smo vsi enaki. In js tud svojga otroka učim, 

da so vsi enaki in da nobeden ni boljši od drugega.«) oz. partnerjev (intervjuvanka HM.: »Tud 

me ne bi motlo. Šta ču? Če je on izabro sebi, šta ja mogu.«) druge verske ali kulturne 

pripadnosti. 

 

Gledanje na kulturno/versko pripadnost 

V to kategorijo je zajeto mišljenje intervjuvanke LM., ki meni, da okolje ni diskriminatorno 

naravnano: »Če si človk in uspeš, to je to.  Mislim, da ni ovir, ovire so samo, ko jih vidiš v glavi. 

Drugač, po moje, ovir ni v takem okolju, ne vem… To je moje mišljenje (smeh).«. 

 

UTEMELJENA TEORIJA: mami 

 

Utemeljena teorija HM. 

Intervjuvanka HM., mama intervjuvanca H., pove, da ni imela vpliva pri odločitvi za srednjo 

šolo njenega mlajšega sina, saj si je želela, da bi obiskoval elektrotehnično, kamor se je sprva 

tudi vpisal. Vendar se je nato prepisal na rudarsko (»Ja. Upiso je prvo elektrotehničku bio. I ja 

sam imala volju da je išo tamo. Samo on nije htjeo, posle se je prebacio. Sam se je odlučijo, a 

drugačije ja nisam imala želju da on ide u tu šolu.«). Glede na to, da je že starejši sin obiskoval 

rudarsko šolo, mama ni želela, da bi oba sinova delala v rudniku, saj je delo tam težko in 

nevarno (»Pošto je brat završio rudarsku, znaš, pa da ne bi oba. Zato najviše zaradi toga smo. 

Da nisu oba u rudniku.«).  
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Drugače je zadovoljna s sinovim šolskim uspehom, saj nikoli ni bilo nobenih težav z njim, 

vendar pripomni, da bi lahko bile njegove ocene tudi boljše, če bi vložil več truda v učenje: 

»Pa če bi se potrudio mogo bi bit najboljši u razredu, mogo bi bit čist odličan. Mogo bi bit još 

bolji. Za ovi uspijeh, mislim da se nije toliko ni trudio da ga je dostigo. Možda da je treči u 

razredu. Njih tri da su prav dobri. Nema odličnog u razredu.«. 

Intervjuvanka HM. meni, da ima njen sin H. slabše možnosti od drugih otrok, ker ni slovenske 

narodnosti (»Pa ima! Sigurno se gleda to! U osnovnoj školi je isto bilo, bilo je te razlike.«). Že 

v osnovni šoli se je družina namreč soočala z diskriminacijo, ki se je dogajala s strani učiteljev 

(»To je to. Pa i ono … mislim za telovadbu ga je isto žalila, da je Bosanac, da je ovo i ono. Ja 

išla u školu, posredovala.«). Mama se je na diskriminacijo odzvala, vendar so jo v šoli zanikali 

(»Ja, nisu dali rečt da je tako, znaš. Tako su se branili! Oni smatraju da to ne rade i da je to 

pravedno. Da si to djeca izmišljuju i ovo i ono. Normalno, svako sebe zagovarja.«). V srednji 

šoli je pri praktičnem pouku prišlo do žalitev glede nacionalne pripadnosti in tokrat je 

posredoval oče. Intervjuvanka pove, da je H. večkrat omenil tudi nepravično ocenjevanje: »Ja! 

Znam kad su pisali kakve testove da je se on bunio, da sa istim tim … al da je on dobivao slabiju 

ocjenu.«. 

 

Intervjuvanka potrdi, da so v družini verni in da sta oba sinova v mlajših letih na lastno željo 

obiskovala »džamijo«, medtem ko jima je sedaj prepuščena izbira, ali bosta ohranjala vero ali 

ne (»Posle toga, kad su to naučili, normalno da nisu više išli. Sad su veči pa ako hoče to da 

ispunjaju, ako neče, nemožeš ih natjerat.«). 

Pove, da ima H. prijatelje različnih ver in narodnosti ter da je to ne moti. Prav tako ne bi imela 

nič proti, če bi imel H. dekle druge vere (»Tud me ne bi motlo. Šta ču? Če je on izabro sebi, šta 

ja mogu.«), še več, z njegovo odločitvijo bi se sprijaznila in jo sprejela, tudi če bi se poročil z 

dekletom druge vere.  

 

Utemeljena teorija LM. 

Intervjuvanka LM., mama intervjuvanke L., ni imela vpliva oz. ni želela vplivati na hčerin izbor 

srednje šole, saj je mnenja, da mora tovrstne odločitve v življenju sprejemati sama (»Ne bi si 

želela kaj drugega. Kar sem si js želela, sem si naredla v svojem življenju, ona pa naj si izbere 

svoje.«). O L. ocenah le na kratko odgovori, da so v redu in doda, da bi lahko bile tudi boljše, 

vendar ji nikoli ni prišlo na misel, da L. ne bi imela enakih možnosti za uspeh kot njeni slovenski 
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vrstniki (»Ne! Ne … nikoli mi ni to prišlo na misel. Res ne.«). Intervjuvanka si želi in pričakuje, 

da bo njena hči po končani srednji šoli šolanje še nadaljevala. 

Mama pove, da so se težave v šoli pojavile, ko je učiteljica slovenščine izgubila L.-jin zvezek in 

nato zahtevala, da ga L. prepiše in ga ponovno odda. Intervjuvanka takrat ni posredovala, saj 

je bolj verjela učiteljici: »Ne. Pa mi je žal, da nisem. Če sem verjela bolj učiteljici kot pa njej … 

Morala bi pa L. verjet, da se je to res tk zgodilo.«. Čeprav so se nesoglasja z učiteljico 

slovenščine nadaljevala, mama meni, da vzrok ni L. nacionalna pripadnost, pač pa, da se 

enostavno ne ujameta kot osebnosti: »Ne s tem, ampak verjetno, da sta oni dve taki osebnosti, 

da se nista ujeli najboljš (smeh). In pol si je učiteljica misla, evo pa ti bom js zdj neki naredla … 

Ne zaradi tega. Ne. Čist neki drugega je, po moje.«. Spomni pa se primera iz osnovne šole, ko 

ji je učiteljica v prvem razredu očitala, da se doma pogovarjajo v svojem maternem jeziku, 

vendar se je intervjuvanka LM. zelo dobro znašla: »Sem rekla, v kakem smislu to mislite? Ja, je 

rekla, v slovenščini al svojem maternem jeziku … … In sem jo vprašala, če bi vi živeli v Ameriki 

s svojo družino, kk bi se pogovarjali s svojim otrokom doma? V slovenščini al v angleščini? In 

na tem se je končalo.«, saj opazke niso bile utemeljene, glede na to, da v prvem razredu sprva 

še niso pisali (»Takrat še niti ni blo besed, so se črte učili, za črke pol zadi, a ne. In karkoli je 

napisala, ji je popravla, cel zvezek je bil rdeč! In je men že čez glavo šlo! V nos mi je šlo, tist 

rdeč zvezek je res bil višek. Pol sem se pa pobrala in sem šla. Dejte mi zdj razložit, kk naj 

napišemo, da bo to v redu, da bo otrok vsaj mal spodbude dobil. Ona pa skoz, lejte, kaj je 

napisala, lejte, kaj je napisala. Čeprav to sploh ni bil narek, al pa kake besede. L. dandanes 

nima težav niti s slovenščino niti z angleščino. Ji jeziki ležijo.«). 

 

Intervjuvanka LM. meni, da bi učitelji potrebovali dodatna znanja o večkulturnosti (»Pa… Več 

kot polovico, po moje. Da bi jih mal seznanili. Ker so sigurno taki, ki niso šli čez mejo Slovenije 

nikamor in so zaprti in so z vasice ene, s sosedi, zaprti vase in ne poznajo drugih kultur, drugih 

narodov, samo svoje. Najbrž, da je tak, kot vsepovsod, petdeset procentov je takih, ki ne 

poznajo drugih narodov, ampak se srečajo z njimi šele v službi al pa šoli. In ne poznajo glih 

najboljše, po moje, ne vem …«), saj bi tako bistveno bolje opravljali svoje delo. 

Sicer pove, da se dijaki včasih šalijo na račun verskih oz. narodnih pripadnosti, vendar tukaj ne 

gre za žalitve ali kaj bolj resnega, saj so mlajši bistveno bolj odprti do raznolikosti kot so učitelji 

in starši (»Po moje otroci niso obremenjeni s takimi. Bolj starši al pa učitelji, tiste starejše 

generacije, mlajši pa niti ne. So več potovali, več ljudi spoznali, tiste mlajše generacije … pa 

bolj dostopne so jim informacije od starejših. Oni so bolj zaprti, majo začrtane neke določene 
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poti, in ne levo, ne desno, samo pravo (smeh). Kar ne poznajo, to jim ni v redu. Kot tisto, kar 

ne poznaš, te je kr mal strah, a ne.«).  

 

Intervjuvanka pove, da so eni v družini verni, medtem ko drugi niso. Starejša hči L. ni verna, 

vendar si mama želi, da bi bila bolj versko aktivna: »Pa … bi si želela … Mogoče jo potegne z 

leti, ne vem.«, vendar je kljub svoji želji ne spodbuja k temu (»Ne. Ne. Nič v tej smeri. Res, nič 

ne. Če se bo sama odločla, če bo začutla v sebi, pol bo to to.«). 

Intervjuvanka prav tako nima pripomb na hčerine prijatelje, ki so različnih narodnosti, saj jo 

vzgaja v duhu, da ne obstajajo boljše in slabše vere ter narodnosti, obstajajo le boljši in slabši 

ljudje, ne glede na versko oz. narodno pripadnost (»Ne! Mene so tud vzgojili, da smo vsi enaki. 

In js tud svojga otroka učim, da so vsi enaki in da nobeden ni boljši od drugega. Zaradi 

narodnosti, a ne. Človek je lahk boljši al pa ne (smeh).«). 

V kolikor bi si njena hči izbrala partnerja druge narodnosti, bi ji bilo nekoliko čudno, vendar bi 

se s tem sprijaznila: »Pa mal bi mi blo čudno. Sam ne bi js vplivala na to, s kom naj bo. Če si 

ona najde srečo s kom drugim, je kr v redu. Bi se sprijaznila s tem. Nimam js s tem problemov!« 

 

Na koncu zaključi z mislijo: »Če si človk in uspeš, to je to.  Mislim, da ni ovir, ovire so samo, ko 

jih vidiš v glavi. Drugač, po moje, ovir ni v takem okolju, ne vem … To je moje mišljenje (smeh).«, 

ki ponazarja idejo, da v okolju, v katerem danes živimo, narodnost oz. vera ni razlog za uspeh 

ali neuspeh. 

 

KATEGORIJE: mentorja 

 

Kategorije Kode 2. reda Ilustrativni primeri 

Predstavitev društva 

Njegova vloga v društvu (SM.) Js sem učitelj srbskih plesov v srbskem 
folklornem društvu dr. Mladen Stojanović, ne 
predsednik. 
Ustvari, menjam predsednika. Namestnik, tk 
bom rekel. 

Člani društva (SM.) Društvo obiskujejo populacija od 8 let pa tam do 
50. leta. 
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Dejavnosti v društvu 

Kulturne dejavnosti (MM., SM.) Delavnice scenskih umetnosti. En del je glasbeni, 
tle se učijo od samega izvajanja na instrumentih 
tradicionalne bosansko-hercegovske glasbe do 
izvajanja vokalnega. En del je gledališče, kjer se 
ukvarjajo z gledališko prezentacijo oz. sploh kot z 
gledališčem kot s širokim pojmom. (MM.) 

Druženje (SM.) Največ se družimo skozi folkloro in piknike. Ko je 
poleti sezona, mamo dostkrat piknike, druženje z 
drugimi društvi, ko gremo na nastope. 

Kulturno opismenjevanje (SM.) In oni so na tem področju totalno nepismeni. 
Nimajo podlage, da bi karkoli in pol ga morš ti 
usmerjat, bom rekel, določene zgodovinske 
stvari, določene knjige, določene pesnike. 

Medkulturne delavnice (MM.) Pa bomo organizirali delavnice, kjer bojo, bo 
skupina naših bosanskih žena, učila Slovenke 
delat burek, baklavo pa take zadeve … 
Te bojo pa predstavle, kako se naredi kisla repa 
pa zelje pa potica. 

Pomoč priseljencem (MM.) Pol smo meli še biro delavnice, tk smo jim rekli. 
Smo izpolnjevali razne formularje, pa pisali 
prošnje in jim nudili pravno pomoč. 

Možnosti za medkulturni dialog 
(MM.) 

Naši otroci imajo skozi delovanje v društvu dost 
enih priložnosti za medkulturni dialog. 

Uporaba jezika 

Nujno znanje obeh jezikov in 
ločevanje med njima (MM., SM.) 

Ker tle se vidi en manko svojega maternega 
jezika. Al pa prepoznavanje bosanskega jezika v 
tej meri, da bi se lahko prosto izražali. In ti otroci 
ne znajo dobro ne en, ne drug jezik. Znajo pa 
odlično en ta mešan jezik, ki je samo njim 
pristen. (MM.) 

Pomen maternega jezika (SM.) Poskušam njih naučit srbskega jezika, da bodo 
oni lahko na svoje otroke, na naslednjo 
generacijo to prenesli. 

Pomen vere 

Kultura pred vero (MM.) Veliko društev je naredilo napako, ker so se 
povezovali z vero. In meni ta način ni všeč, 
versko društvo ne more zaobjeti kulture enga 
naroda, lahko v določenih segmentih, ne pa v 
celoti. 
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Med/večkulturnost 
v skupnosti 

Ohranjanje svoje kulture (MM.) Velenje potrebuje eno tako skupnost, da se 
človek lahko druži, da je aktiven v kulturi h kateri 
pripada. 

Lokalno okolje že od nastanka živi z 
drugimi kulturami (MM.) 

Da vidi, da tu ni nekih takih značilnosti, ki jih 
lokalno okolje ne bi moglo prebavljat, ker jih 
prebavlja že ves čas, že od samega nastanka, ker 
je bilo zgrajeno na ta način. 

Uživanje v dveh kulturah (MM.) In se mi zdi fajn, da prineseš en del svoje kulture 
v to okolje in prevzameš en del in si krasen, 
fantastičen, ker lahko uživaš v dveh kulturah 
hkrati. 

Velenje kot nestrpno mesto (MM.) Tako da, Velenje se mi ne zdi strpno mesto. 

Vzgoja za strpnost (MM.) Tudi starši bi morali vzgojit otroke v tem duhu, 
da ne rečejo takoj na prvo žogo, da ta in ta pa ni 
v redu, ker je na ić. 

Kulturne skupnosti morajo skrbeti 
za predstavitev svoje kulture 
večinskemu prebivalstvu (MM.) 

Zdj eno je razgledanost, ki jo prinesejo od doma, 
drugo je pa krivica kulturnih skupnosti, ki 
delujejo na tem okolju, da ne poskrbijo dovolj za 
prezentacijo svoje kulture. Sj pa ne more Slovenc 
vedet, kako je v tvoji vasi, če mu ti ne poveš. 

Priseljenci sami morajo skrbeti za 
predstavitev svoje kulture 
večinskemu prebivalstvu (MM.) 

Šele ko boš ti spoznal svojo kulturo, svojo 
tradicijo, boš lažje razumel neke zadeve in ti bo 
lažje predstavit svojo kulturo. Tvoja zadolžitev je 
predstavljanje svoje kulture. 

Priseljenci se manj kulturno 
udejstvujejo (MM.) 

In tu vidim, kadarkoli skušaš prezentirat kako 
višjo umetnost, kjer je treba mal razmišljat, kjer 
predstave niso nujno komedije, in bog ne daj 
abstraktne zadeve, je to težko prodat tej publiki. 
Je pa to zelo zaželeno v Bosni in Hercegovini. 

Slovenci se hočejo vklopit med 
Neslovence (SM.) 

Pa šta da ti kažem, bar na području Velenja 
nemogu šta ni da kažu, jer pola Slovenaca priča 
naše. U školi slušaju našu muziku, tako da. 

Medkulturnost v društvu (SM.) Men je svejedno, samo da se družimo, znači. 
Svega ima. Sad nemam, ustvari imam, jedan je 
mješan Musliman i Srbin, a prošle godine sam 
imo devetero djece Muslimana. Svega ima. I šta 
je tu problem? 

Podpora lokalnega okolja (SM.) Da iz toga vidika, što se opčinskih stvari tiče, što 
se tiče našeg društva, šta se tiče dvorana i takvih 
stvari. Što poželimo, to i dobijemo. 

Pomen nacionalne 
pripadnosti 

Ločevanje med pripadniki 
priseljencev (MM.) 

… medtem, ko na drugi strani reke je pa zelo 
pomembno, kdo si, si Hrvat, Srb ali Bošnjak. 
Znotraj nas je zelo pomembno kdo si pa komu 
pripadaš … 

Slovenci ne ločujejo med priseljenci 
(MM.) 

Tukaj so vsi Bosanci, ne glede na to ali so Srbi, 
Hrvati, Bošnjaki. Tako gledajo Slovenci … 

Meja med patriotizmom in 
nacionalizmom (MM.) 

In ti prideš na delavnico, govoriš v bosanskem 
jeziku in učiš o bosanski kulturi in lahko zelo hitro 
napihneš ponos. 
Nacionalni. In to hitro gre v nacionalizem, ne pa 
v patriotizem. Ti kot vodja, kot mentor, ki 
predava o neki določeni zadevi, moraš imet jasno 
črto o tem, ki pa že itak ni jasna. 

Praznina, ker nikamor ne pripadaš 
(MM.) 

Js mislim, da smo mi strašno nesrečna 
generacija. Ker nismo … Tako želimo si pripadat. 
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Smo tu rojeni, ampak ne pripadamo. 

Poznavanje zgodovine narodov 
(SM.) 

In zato js to hočem, da naši ne pozabijo, da vsaj 
neki vejo. Pa od kod so pa kaj se je dogajalo na 
tem področju. 

Nacionalno je konstrukt (SM.) Razlika v veri, kulturi je pa, vsaj na področju 
Balkana, ajde vera je eno, kultura pa skor da ni 
razlike. Problem je, da igre v Bosni, igre v Srbiji, 
igre v Makedoniji so skor enake. 
Če ne vizualno, so podobne v glasbi totalno. In to 
je to, kar sem ti rekel. Kaj mi poznamo o svoji 
zgodovini? Nič! 

Zanikanje lastne nacionalne 
pripadnosti (SM.) 

Porijeklo je tvoje srpsko, a drugo je što je tebe 
stid reči šta si. To je tvoja kultura! 

Razlikovanje na 
podlagi 
verske/kulturne 
pripadnosti v 
šolskem sistemu 

Šolski sistem demotivira priseljence 
(MM.) 

Priložnost za šolanje je vsak imel. Znotraj 
izvajanja šolskega sistema pa itak prihaja do 
tovrstnih zadev, ki te lahko demotivirajo. 

Šolski sistem dobro funkcionira 
(SM.) 

Zdj pa da js rečem, da je, no ne bom rekel, da ni, 
ampak to je tok mal tega, tok mal. Js mislim, da 
šolski sistem super funkcionira glede tega. 

Neznanje skrivajo za svojo 
versko/kulturno pripadnostjo (SM.) 

Ta punca ma pa težave pri matematiki pa pravi, 
da zato, ker je Južnjakinja, je ne marajo. Sam js 
pravim, če ti matematiko znaš, tam ni 
spraševanja, greš k tabli, rešiš, če znaš, če ne 
znaš, ne znaš. To pomeni, da za vse v razredu, ko 
popravljajo, je enako. Ni važno, a si črn, a si bel, 
a si rumen, je enako. Znaš, kok je dva plus dva je 
štiri, je štiri. Res pa je, da se otroci v šoli 
sklicujejo na te zadeve in se skrivajo za starši, 
skrivajo svoje neznanje. 

Diskriminacija 

Priseljenci izpostavljeni šikaniranju 
(MM.) 

Bolj so izpostavljeni tem opazkam, šikaniranju in 
to zlo očitnemu šikaniranju, zaradi tega, ker so, 
nekdo, ki nima slovenskega priimka pa 
slovenskega imena. 

Diskriminacija pri iskanju zaposlitve 
(MM.) 

No, pol si pa končal faks in se hočeš zaposlit, šele 
takrat pa vidiš. Šele takrat vidiš, da si v iluziji, da 
ni pomembno, kaj si ti, ker je pomembno. To je 
posredna diskriminacija, kjer ti nihče direktno ne 
bo povedal, da ti nisi dobil službe, ker si pač 
Bosanc, ampak te enostavno niso izbrali, ker so 
izbrali nekoga drugega. 

Diskriminacija s strani 
institucionalnih sistemov (MM.) 

A ni zanimivo, bolj kot gremo v neke institucije, 
bolj je zaznat šikaniranje. Več je teh opazk, več je 
teh oblik diskriminacije, na tak al pa drugačen 
način, na odkrit al pa prikrit način. 

Diskriminacija s strani vrstnikov 
(MM., SM.) 

Posebno do učenika koji su imali slabije ocjene, 
posebno do djevojaka, ne toliko do muškaraca, 
muškarac se više brani. A do djevojaka je bilo. 
Pejte u Bosno, pejte, od kod ste prišli … (SM.) 

Diskriminacija s strani učiteljev 
(MM.) 

Psihologinja je še nekak pristala na neke 
razgovore in to, medtem ko pa razrednik ni. Je 
vztrajal, da če ima težave na gimnaziji, naj se 
vpiše na kero drugo šolo in po njegovem bi 
morali vsi Bosanci it na triletne šole. In to je blo v 
pričo mene rečeno. 

Diskriminacija med priseljenci (SM.) Više smo mi nestrpni između sebe, južnjaci. 
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Diskriminacijo je treba obsodit 
(MM.) 

In obsojat je treba. Pravijo, kaj pa naj naredim. 
Obsodi! Jasno in glasno povej. Otroku, ki je bil 
diskriminiran, ki je bil šikaniran zaradi tega, ker 
mu je ime tako in tako in ker pripada tej in tej 
veri, tej in tej rasi, tem in tem narodu, bo dost 
pomenilo že to, da bo nekdo rekel, da to ni prav. 

Diskriminacija s strani vodilnih v 
državi (MM.) 

Iz tega razloga, ker prihaja kriza, zaradi tega 
obrata v desno, ker smo priča takšnih in 
drugačnih govorov preko radia, tv-ja. In to od 
hudih intelektualcev. 

Asimilacija otežena z diskriminacijo 
(MM.) 

Ker tle je prišlo do tega, da danes ne jemljemo to 
kot svoj dom. Ker nas na vsakem koraku 
etiketirajo s tem, da nismo od tuki. 

Ob krizi okriviš prišleka (MM.) Pa še enkrat ponavljam, bojim se, da je šlo vse 
preveč v desno, že sama retorika, bombardiranje 
medijev, kot je gospodarska kriza, kot je izguba 
delovnih mest, bo povzročilo samo še večje 
nezadovoljstvo in potem iskanje krivca za neko 
določeno zadevo. In koga okrivit kot pa prišleka, 
ker on nam je kruh vzel. 

Različna obravnava tujcev (SM.) In da se človek cel spoti, da spregovori dve 
slovenski besedi, ona mu pa noče pomagat. Če bi 
pa prišel Italijan, bi govorila italijansko. Če bi 
prišel bog ve od kod človek, bi mu pomagala v 
njegovem jeziku.  
Južnjaku pa noče. Zakaj? Rečejo, da tega jezika 
ne smeš uporabljat. Men se zdi, da več jezikov 
kot veš, več veljaš. 

Tretja generacija priseljencev se bo 
borila proti diskriminaciji (SM.) 

Sj tretja generacija bo to popravla. Js sem 100%, 
da se bojo borili. Lej, naši starši so prišli nešolani, 
s štirimi razredi, na primer. Ti si končala srednjo, 
tvoj otrok bo zihr faks, pol bo pa bog ve kaj delal. 
To bo odskočna deska. 

Diskriminacija pri napredovanju v 
službi (SM.) 

Takav problem je i kod mene na poslu. Pa možda 
ne zato što jesam to što jesam, nego možda više 
zbog toga, jer se južnjaci još uvjek drže nekih 
načela. Neke svoje one, ja sam. 
Znači, boriš se za svoja načela, boriš se za sebe, 
ne daš na sebe, mi smo temperamentniji nego 
Slovenci. Znači ako si upravu, to je to, i ne 
odstupaš od tog. I to je problem za radnika. 
Posebno sad u ovoj krizi. 

Nismo narodna manjšina (SM.) To je diskriminacija, primjer diskriminacije. Zato 
bi ja manjinama u Srbiji i Bosni oduzeo sva prava. 
Slovencima koji su narodna manjina. Znači, ako 
mi ovde nemamo, nečete imat ni vi tamo. A ako i 
mi tu budemo narodna manjina, onda mogu i 
oni. Mada je nas tu dosta više, nego Slovenaca … 

Poziv meni, da bolj 
spoznam svojo 
kulturo 

Zgodovino svoje kulture moram 
bolje poznati (MM.) 

To so neki podatki, ko jih je fajn vedet. Mogoč 
tud iz tega razloga, da tud ti apriori ne obsojaš 
svojega naroda. Ker js sem ga. Ka je to kr neki? 
Nimajo zgodovine svoje oz. nimajo niti enega 
avtorja, ki bi napisal o zgodovini neki. 

Ob spoznavanju Bosne in 
Hercegovine se lahko najdem 
(MM.) 

… bolj kot bi potovala po Bosni in jo spoznavala, 
se rojeva ta ljubezen. Hočeš nočeš. Verjemi mi. 
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DEFINICIJA POJMOV: mentorja 

 

Predstavitev društva 

V tej kategoriji intervjuvanec SM. predstavi svojo vlogo v društvu: »Js sem učitelj srbskih plesov 

v srbskem folklornem društvu dr. Mladen Stojanović, ne predsednik. Ustvari, menjam 

predsednika. Namestnik, tk bom rekel.« ter člane društva: »Društvo obiskujejo populacija od 

8 let pa tam do 50. leta.«.  

 

Dejavnosti v društvu 

Kategorija opisuje raznovrstne dejavnosti, ki jih izvajajo v društvu: kulturne dejavnosti, 

druženje (intervjuvanec SM.: »Največ se družimo skozi folkloro in piknike. Ko je poleti sezona, 

mamo dostkrat piknike, druženje z drugimi društvi, ko gremo na nastope.«), kulturno 

opismenjevanje (intervjuvanec SM.: »In oni so na tem področju totalno nepismeni. Nimajo 

podlage, da bi karkoli in pol ga morš ti usmerjat, bom rekel, določene zgodovinske stvari, 

določene knjige, določene pesnike.«), medkulturne delavnice (intervjuvanka MM.: »Pa bomo 

organizirali delavnice, kjer bojo, bo skupina naših bosanskih žena, učila Slovenke delat burek, 

baklavo pa take zadeve … Te bojo pa predstavle, kako se naredi kisla repa pa zelje pa potica.«), 

pomoč priseljencem (intervjuvanka MM.: »Pol smo meli še biro delavnice, tk smo jim rekli. 

Smo izpolnjevali razne formularje, pa pisali prošnje in jim nudili pravno pomoč.«) in možnosti 

za medkulturni dialog (intervjuvanka MM.: »Naši otroci imajo skozi delovanje v društvu dost 

enih priložnosti za medkulturni dialog.«).  

 

Uporaba jezika 

Kategorija predstavlja pomen maternega jezika za intervjuvanca (intervjuvanec SM.: 

»Poskušam njih naučit srbskega jezika, da bodo oni lahko na svoje otroke, na naslednjo 

generacijo to prenesli.«) in nujnost obvladanja obeh jezikov ter ločevanje med njima 

(intervjuvanka MM.: »Ker tle se vidi en manko svojega maternega jezika. Al pa prepoznavanje 

bosanskega jezika v tej meri, da bi se lahko prosto izražali. In ti otroci ne znajo dobro ne en, ne 

drug jezik. Znajo pa odlično en ta mešan jezik, ki je samo njim pristen.«). 
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Pomen vere 

V tej kategoriji je zajeto prepričanje intervjuvanke MM., ki kulturo postavlja pred vero: »Veliko 

društev je naredilo napako, ker so se povezovali z vero. In meni ta način ni všeč, versko društvo 

ne more zaobjeti kulture enga naroda, lahko v določenih segmentih, ne pa v celoti.«. 

 

Med/večkulturnost v skupnosti 

Kategorija med/večkulturnost v skupnosti je zelo široka in predstavlja, kako intervjuvanca 

vidita večkulturnost v svoji skupnosti. Od pomena ohranjanja svoje kulture (intervjuvanka 

MM.: »Velenje potrebuje eno tako skupnost, da se človek lahko druži, da je aktiven v kulturi, h 

kateri pripada.«), prepričanja, da lokalno okolje že od nastanka živi z drugimi kulturami 

(intervjuvanka MM.: »Da vidi, da tu ni nekih takih značilnosti, ki jih lokalno okolje ne bi moglo 

prebavljat, ker jih prebavlja že ves čas, že od samega nastanka, ker je bilo zgrajeno na ta 

način.«) ter do uživanja v dveh kulturah (intervjuvanka MM.: »In se mi zdi fajn, da prineseš en 

del svoje kulture v to okolje in prevzameš en del in si krasen, fantastičen, ker lahko uživaš v 

dveh kulturah hkrati.«). Kategorija se dotakne tudi mesta Velenja, na eni strani kot nestrpnega 

mesta, kjer se priseljenci manj kulturno udejstvujejo (intervjuvanka MM.: »In tu vidim, 

kadarkoli skušaš prezentirat kako višjo umetnost, kjer je treba mal razmišljat, kjer predstave 

niso nujno komedije, in bog ne daj abstraktne zadeve, je to težko prodat tej publiki. Je pa to 

zelo zaželeno v Bosni in Hercegovini.«), na drugi strani pa kot podpornega lokalnega okolja 

(intervjuvanec SM.: »Da iz toga vidika, što se opčinskih stvari tiče, što se tiče našeg društva, 

šta se tiče dvorana i takvih stvari. Što poželimo, to i dobijemo.«) in mesta, kjer se Slovenci 

želijo vklopiti med Neslovence. Kategorija zajema tudi pomen predstavitev svoje kulture 

večinskemu prebivalstvu s strani kulturnih skupnosti in s strani priseljencev samih 

(intervjuvanka MM.: »Šele ko boš ti spoznal svojo kulturo, svojo tradicijo, boš lažje razumel 

neke zadeve in ti bo lažje predstavit svojo kulturo. Tvoja zadolžitev je predstavljanje svoje 

kulture.«). Kategorija predstavi še mnenje intervjuvancev o vzgoji za strpnost s strani staršev 

(intervjuvanka MM.: »Tudi starši bi morali vzgojit otroke v tem duhu, da ne rečejo takoj na 

prvo žogo, da ta in ta pa ni v redu, ker je na ić.«) ter pomen medkulturnosti znotraj kulturnega 

društva (intervjuvanec SM.: »Men je svejedno, samo da se družimo, znači. Svega ima. Sad 

nemam, ustvari imam, jedan je mješan Musliman i Srbin, a prošle godine sam imo devetero 

djece Muslimana. Svega ima. I šta je tu problem?«). 
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Pomen nacionalne pripadnosti 

V tej kategoriji je zajeto mnenje intervjuvancev o pomenu nacionalne pripadnosti. Slovenci ne 

ločujejo med priseljenci (intervjuvanka MM.: »Tukaj so vsi Bosanci, ne glede na to, ali so Srbi, 

Hrvati, Bošnjaki. Tako gledajo Slovenci …«), medtem ko je ločevanje med pripadniki 

priseljencev pomembno (intervjuvanka MM.: »… medtem ko na drugi strani reke je pa zelo 

pomembno, kdo si, si Hrvat, Srb ali Bošnjak. Znotraj nas je zelo pomembno kdo si pa komu 

pripadaš…«). Zajeto je tudi mnenje intervjuvancev o meji med patriotizmom in 

nacionalizmom, o praznini, ker nikamor ne pripadaš (intervjuvanka MM.: »Js mislim, da smo 

mi strašno nesrečna generacija. Ker nismo … Tako želimo si pripadat. Smo tu rojeni, ampak ne 

pripadamo.«), o poznavanju zgodovine narodov (intervjuvanec SM.: »In zato js to hočem, da 

naši ne pozabijo, da vsaj neki vejo. Pa od kod so pa kaj se je dogajalo na tem področju.«), o 

nacionalnem kot konstruktu (intervjuvanec SM.: »Razlika v veri, kulturi je pa, vsaj na področju 

Balkana, ajde vera je eno, kultura pa skor da ni razlike. Problem je, da igre v Bosni, igre v Srbiji, 

igre v Makedoniji so skor enake. Če ne vizualno, so podobne v glasbi totalno. In to je to, kar 

sem ti rekel. Kaj mi poznamo o svoji zgodovini? Nič!«) ter o zanikanju lastne nacionalne 

pripadnosti (intervjuvanec SM.: »Porijeklo je tvoje srpsko, a drugo je što je tebe stid reči šta si. 

To je tvoja kultura!«). 

 

Razlikovanje na podlagi verske/kulturne pripadnosti v šolskem sistemu 

Kategorija predstavlja nasprotujoči mnenji obeh intervjuvancev o razlikovanju na podlagi 

verske/kulturne pripadnosti v šolskem sistemu. Mnenje intervjuvanke MM. je, da šolski sistem 

demotivira priseljence: »Priložnost za šolanje je vsak imel. Znotraj izvajanja šolskega sistema 

pa itak prihaja do tovrstnih zadev, ki te lahko demotivirajo.«, mnenje intervjuvanca SM. pa, 

da šolski sistem funkcionira dobro: »Zdj pa da js rečem, da je, no ne bom rekel, da ni, ampak 

to je tok mal tega, tok mal. Js mislim, da šolski sistem super funkcionira glede tega.« ter da 

priseljenci neznanje skrivajo za svojo versko/kulturno pripadnostjo. 

 

Diskriminacija 

Kategorija diskriminacija zajema diskriminacijo, ki jo opažata intervjuvanca na različnih 

področjih in v različnih situacijah: diskriminacija pri iskanju zaposlitve, diskriminacija s strani 

institucionalnih sistemov (intervjuvanka MM.: »A ni zanimivo, bolj kot gremo v neke 

institucije, bolj je zaznat šikaniranje. Več je teh opazk, več je teh oblik diskriminacije, na tak al 

pa drugačen način, na odkrit al pa prikrit način.«), diskriminacija s strani vrstnikov 
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(intervjuvanec SM.: »Posebno do učenika koji su imali slabije ocjene, posebno do djevojaka, 

ne toliko do muškaraca, muškarac se više brani. A do djevojaka je bilo. Pejte u Bosno, pejte od 

kod ste prišli …«), diskriminacija med priseljenci (intervjuvanec SM.: »Više smo mi nestrpni 

između sebe, južnjaci.«), diskriminacija s strani učiteljev (intervjuvanka MM.: »Psihologinja je 

še nekak pristala na neke razgovore in to, medtem ko pa razrednik ni. Je vztrajal, da če ima 

težave na gimnaziji, naj se vpiše na kero drugo šolo in po njegovem bi morali vsi Bosanci it na 

triletne šole. In to je blo v pričo mene rečeno.«), diskriminacija s strani vodilnih v državi 

(intervjuvanka MM.: »Iz tega razloga, ker prihaja kriza, zaradi tega obrata v desno, ker smo 

priča takšnih in drugačnih govorov preko radia, tv-ja. In to od hudih intelektualcev.«), 

diskriminacija pri napredovanju v službi. Nadalje kategorija zajema še nekaj mnenj 

intervjuvancev, ki se nanašajo na diskriminacijo: diskriminacijo je treba obsoditi, priseljenci 

izpostavljeni šikaniranju (intervjuvanka MM.: »Bolj so izpostavljeni tem opazkam, šikaniranju 

in to zlo očitnemu šikaniranju, zaradi tega, ker so nekdo, ki nima slovenskega priimka pa 

slovenskega imena.«), asimilacija otežena z diskriminacijo (intervjuvanka MM.: »Ker tle je 

prišlo do tega, da danes ne jemljemo to kot svoj dom. Ker nas na vsakem koraku etiketirajo s 

tem, da nismo od tuki.«), ob krizi okriviš prišleka, različna obravnava tujcev, nismo narodna 

manjšina (intervjuvanec SM.: »To je diskriminacija, primjer diskriminacije. Zato bi ja 

manjinama u Srbiji i Bosni oduzeo sva prava. Slovencima koji su narodna manjina. Znači, ako 

mi ovde nemamo, nečete imat ni vi tamo. A ako i mi tu budemo narodna manjina, onda mogu 

i oni. Mada je nas tu dosta više, nego Slovenaca …«), tretja generacija priseljencev se bo borila 

proti diskriminaciji (intervjuvanec SM.: »Sj tretja generacija bo to popravla. Js sem 100%, da 

se bojo borili. Lej, naši starši so prišli nešolani, s štirimi razredi, na primer. Ti si končala srednjo, 

tvoj otrok bo zihr faks, pol bo pa bog ve kaj delal. To bo odskočna deska.«). 

 

Poziv meni, da bolj spoznam svojo kulturo 

Kategorija zajema željo oz. trud intervjuvanke MM., da bolje spoznam zgodovino svoje 

kulture: »To so neki podatki, ko jih je fajn vedet. Mogoč tud iz tega razloga, da tud ti apriori 

ne obsojaš svojega naroda. Ker js sem ga. Ka je to kr neki? Nimajo zgodovine svoje oz. nimajo 

niti enega avtorja, ki bi napisal o zgodovini neki.«, da se ob spoznavanju Bosne in Hercegovine 

lahko najdem: »… bolj kot bi potovala po Bosni in jo spoznavala, se rojeva ta ljubezen. Hočeš 

nočeš. Verjemi mi.«.  
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UTEMELJENA TEORIJA: mentorja 

 

Utemeljena teorija MM. 

Intervjuvanka MM., mentorica intervjuvanke M., predstavi dejavnosti, ki se dogajajo v 

društvu. Ukvarjajo se s kulturnimi delavnicami, z delavnicami scenskih umetnosti (»Delavnice 

scenskih umetnosti. En del je glasbeni, tle se učijo od samega izvajanja na instrumentih 

tradicionalne bosansko-hercegovske glasbe do izvajanja vokalnega. En del je gledališče, kjer 

se ukvarjajo z gledališko prezentacijo oz. sploh kot z gledališčem kot s širokim pojmom. Pa do 

javnega nastopanja pa do prezentacije čustev skozi telo, skozi govor, skozi barvo glasu in tako 

dalje.«), z zborovskim recitiranjem, folkloro. Načrtujejo tudi medkulturne delavnice, kjer bodo 

Bosanke učile Slovenke pripravljati svoje tradicionalne jedi in obratno. Prav tako nudijo pomoč 

priseljencem: »Pol smo meli še biro delavnice, tk smo jim rekli. Smo izpolnjevali razne 

formularje, pa pisali prošnje in jim nudili pravno pomoč. Smo meli tri praktikantke prava in so 

devale razne nasvete. Ker ti ljudje si niso mogli privoščit odvetnikov. Pol smo organizirali 

skupinsko, ker nam enostavno drugače ni več zneslo. Se spomnem, da jih je blo na začetku 50, 

potem se je pa počasi osipalo, ampak iz tega razloga, ker niso več rabli pomoči. In to je super.« 

in jim pomagajo pri učenju slovenskega jezika, na drugi strani pa imajo za priseljence druge 

generacije šolo bosanskega jezika (»V bosanskem jeziku! Ja tle delamo, zdle se bo ta šola 

bosanskega jezika pa kulture začela, iz tega razloga, ker je treba ločevat jezika. Js nekako k 

temu težim, tud tk sem bla vzgojena.«). Intervjuvanka poudari, da je nujno znanje obeh 

jezikov, zato v društvu s priseljenci druge generacije govorijo bosansko, v njihovem maternem 

jeziku, s priseljenci prve generacije pa v začetku slovensko, dokler ne usvojijo tujega jezika.  

Ob vsem tem pa imajo člani skozi delovanje v društvu ves čas možnosti za medkulturni dialog: 

»Skušamo pa mi naše otroke izobraževat, npr. nobena naša prireditev ne mine brez povabila 

drugih kultur. Zdj smo ravno imeli dogodek, na katerem je sodelovalo osem različnih kultur. In 

je blo zlo zanimivo, je treba razmišljat, da Albancev ne daš vseh v isto garderobo, da morajo 

biti ženske posebej in moški posebej. To je zelo zanimivo in mi smo se skozi to organizacijo 

veliko naučili. Naši otroci imajo skozi delovanje v društvu dost enih priložnosti za medkulturni 

dialog.«. 

 

Društvo ni versko obarvano, saj intervjuvanka meni, da vera ne more zaobjeti celotne kulture 

nekega naroda: »Ideja je bla že dalj časa formirana. Ble so neke ideje. Veliko društev je naredilo 

napako, ker so se povezovali z vero. In meni ta način ni všeč, versko društvo ne more zaobjeti 
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kulture enga naroda, lahko v določenih segmentih, ne pa v celoti. In če si verski ne moreš bit 

neodvisen.«. Pomen društva vidi v tem, da: »Velenje potrebuje eno tako skupnost, da se človek 

lahko druži, da je aktiven v kulturi h kateri pripada.«, saj je Velenje nastalo z mešanjem kultur 

(»Da vidi, da tu ni nekih takih značilnosti, ki jih lokalno okolje ne bi moglo prebavljat, ker jih 

prebavlja že ves čas, že od samega nastanka, ker je bilo zgrajeno na ta način. Je blo 

ustanovljeno s tem miksanjem kultur, ki pa so prišle sem, da bi to Velenje nastalo oz. zrastlo.«). 

Intervjuvanka meni, da več kultur obogati posameznika (»In se mi zdi fajn, da prineseš en del 

svoje kulture v to okolje in prevzameš en del in si krasen, fantastičen, ker lahko uživaš v dveh 

kulturah hkrati. Če se pa to porazgubi, pa nimaš dveh virov, iz katerih lahk črpaš.«), vendar se 

zaveda, da je v lokalnem okolju v 90. postalo zelo pomembno, kam pripadaš. Nacionalno 

postane pomembno in otroci vse bolj čutijo ta pritisk, ko se morajo opredeliti, ko morajo 

vedeti kam pripadajo in kam ne. In prav zaradi tega so otroci vedno bolj izpostavljeni 

šikaniranju, čeprav naj bi v vseh teh letih zabrisali mejo med ''mi'' in ''oni'' (»Bolj so 

izpostavljeni tem opazkam, šikaniranju in to zlo očitnemu šikaniranju, zaradi tega, ker so, 

nekdo, ki nima slovenskega priimka pa slovenskega imena. To se mi zdi zanimivo. Sem misla, 

da z leti prihajamo v to obdobje, ko se nam to ne bi smelo zdet tako pomembno. Ampak ne. 

Tega je dost. In to v Velenju, kjer je taka huda miksanca.«). Medtem ko Slovenci vse priseljence 

mečejo v isti koš (»Je pa zanimivo, ker to kar ma Ljubljana, to čefurstvo, čefurji ponosni, 

Velenje nima. Velenje ima Bosance. Tukaj so vsi Bosanci, ne glede na to ali so Srbi, Hrvati, 

Bošnjaki. Tako gledajo Slovenci  …«), je pa med priseljenci samimi zelo pomembno, kdo so in 

od kod prihajajo. 

Intervjuvanka se zaveda, da je meja med patriotizmom in nacionalizmom lahko zelo tanka, 

zato je pri svojem delu v društvu pozorna, da otrokom in mladostnikom ne napihuje 

nacionalnega ponosa (»In ti prideš na delavnico, govoriš v bosanskem jeziku in učiš o bosanski 

kulturi in lahko zelo hitro napihneš ponos. Nacionalni. In to hitro gre v nacionalizem, ne pa v 

patriotizem. Ti kot vodja, kot mentor, ki predava o neki določeni zadevi, moraš imet jasno črto 

o tem, ki pa že itak ni jasna.«), pač pa jih uči, kako biti dober Bosanec v slovenskem okolju. 

 

Meni, da so priseljenci druge generacije zelo nesrečna generacija: »Js mislim, da smo mi 

strašno nesrečna generacija. Ker nismo … Tako želimo si pripadat. Smo tu rojeni, ampak ne 

pripadamo. Bosna je dost več kot ta vas, ki jo poznamo, ker pač tam babi živi al pa teta al pa 

ne vem kdo. In če bi mogoče mal več potovali, bi mogoče tud našli delčke, kamor pa 

pripadamo.«, zato bi morali več potovati in spoznavati svoje korenine in izvorno kulturo, saj 
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bi se le tako lahko našli (»In to poskušamo na delavnicah dost se pogovarjat. Da naj potujejo, 

da se nekje najdejo. Sj ni nujno, da je to v Bosni. Lahka je tud drugje. Da najdejo nek košček 

zemlje in lahko rečejo, sem pripadam, čutim, da sem pripadam. Nič ni narobe.«). Ob tem tudi 

mene pozove, da se najdem, da najdem delček sebe, v okolju, ki mu tako ali drugače pripadam: 

»Ja, ampak bolj ko bi ti brala, bolj kot bi potovala po Bosni in jo spoznavala, se rojeva ta 

ljubezen. Hočeš nočeš. Verjemi mi.«. Sicer se lahko počutim kot pripadnica okolja, v katerem 

živim, vendar zgodovino svojega naroda moram kljub temu poznati (»Ti čist lahk pripadaš 

Velenju, sicer se zavedaš tega, da si Bosanka in Hercegovka in si ponosna na to in ne dovoliš, 

da te kdorkoli šikanira zaradi tega. Pa da znaš neki povedat. Ti bo nekdo rekel, da so Bošnjaki 

nastali 91., boš znala povedat, da to ni res, da so že od prej. Pa da je bosanski slovar nastal 

pred hrvaškim, pa uporabljala se je pisava bosanščica. In tista fora, ko so jo nam govorili v 

osnovni šoli, da po nekem popisu so bli najbolj neizobraženi ljudje Bosanci in Hercegovci. 

Ampak nihče ni povedal, da eno leto prej ukinejo bosanščico in uvedejo latinico. In seveda, da 

je prišlo do nepismenosti.«). 

 

Dejstvo je tudi, da Slovenci premalo poznajo kulture in vere drugih narodov, ki živijo v 

Sloveniji, za kar intervjuvanka ne krivi zgolj šolskega sistema, ki otrok ne uči o tem, pač pa tudi 

starše, ki svojih otrok ne poučijo o raznolikosti kultur, kot glavne krivce pa navede kulturne 

skupnosti in posameznike, ki ne poskrbijo dovolj za predstavitev svoje kulture večinskemu 

prebivalstvu (»Ampak kdo pa je kriv za to? Zdj spet lahko iščemo krivca v šolskem sistemu pa 

krivimo učitelje, ki so že tako preobremenjeni z učnimi načrti, kako niso poskrbeli za 

razgledanost učencev. Zdj eno je razgledanost, ki jo prinesejo od doma, drugo je pa krivica 

kulturnih skupnosti, ki delujejo na tem okolju, da ne poskrbijo dovolj za prezentacijo svoje 

kulture. Sj pa ne more Slovenc vedet, kako je v tvoji vasi, če mu ti ne poveš.«). 

V njenem društvu se zelo trudijo za predstavitev svoje kulture, vendar opaža, da na kulturne 

prireditve pridejo v večini Slovenci, medtem ko se priseljenci v Sloveniji manj kulturno 

udejstvujejo (»In tu vidim, kadarkoli skušaš prezentirat kako višjo umetnost, kjer je treba mal 

razmišljat, kjer predstave niso nujno komedije, in bog ne daj abstraktne zadeve, je to težko 

prodat tej publiki. Je pa to zelo zaželeno v Bosni in Hercegovini. Smo gostovali tam in tam so 

nas pa pojedli, požrli so nas, v tem kontekstu vau, ne.«). 

 

Intervjuvanka Velenja ne vidi kot strpnega mesta, saj meni, da je šolski sistem v lokalnem 

okolju zelo demotivirajoč (»Kot strpnem mestu. Sploh ne. V Velenju se mladina najbolj 
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razočara, ko začne lest po družbeni lestvici navzgor. Ok, v osnovni šoli dobiš par tistih opazk in 

jih preživiš, pol prideš na srednjo šolo, če si prišel na kako gimnazijo, se lahko zgodi asimilacija. 

Narobe je, če te okolje prisili v asimilacijo popolnoma. Potem gre na faks, mislim js nikjer nisem 

slišala, da se ne bi mogel vpisat na faks, ker se piše na ić. Verjamem, da se take stvari ne bi 

smele dogajat. Priložnost za šolanje je vsak imel. Znotraj izvajanja šolskega sistema pa itak 

prihaja do tovrstnih zadev, ki te lahko demotivirajo.«), ampak da je še večja težava za 

priseljence druge generacije iskanje zaposlitve: »No, pol si pa končal faks in se hočeš zaposlit, 

šele takrat pa vidiš. Šele takrat vidiš, da si v iluziji, da ni pomembno, kaj si ti, ker je pomembno. 

To je posredna diskriminacija, kjer ti nihče direktno ne bo povedal, da ti nisi dobil službe, ker si 

pač Bosanc, ampak te enostavno niso izbrali, ker so izbrali nekoga drugega. Ampak ni pa to 

razlog, da nehaš poskušat. Ni to razlog, da rečeš, da je brez veze hodit v šolo, ker itak pol ne 

dobiš službe.«. Vsi gremo skozi enak šolski sistem, ki je izrazito krščansko usmerjen, zato tudi 

priseljenci prevzemajo določene navade, ki so značilne za večinsko prebivalstvo (»In tud js 

sama sebe v Bosni ne smatram … Nisem niti tam, ne spadam. Sem dost prevzela tle teh navad 

in šla sem skoz en šolski sistem, ki je slovenski, krščanski. Kokerkol mi govorimo, da ni, ampak 

je.«). Kljub temu prihaja do občutka nepripadnosti, pri katerem je najpomembnejše, da ga 

znamo usmeriti v svoje dobro: »Ampak še enkrat ponavljam, da če znaš skanalizirat to, je to 

dobro. Problem se pojavi, ko to ne znaš skanilizirat. Mene, če nekdo užali, bom to tud povedla, 

bom rekla, si me užalil. Ogromno je pa otrok, ko to ne znajo. Ko obdržijo za sebe.«. 

Ko šolam ponujajo brezplačne delavnice, jih te zavračajo: »Pri ponujanju programov za šole, 

da bi lahko izvajali neke aktivnosti v šolah. S tem mi privabimo nove člane in omogočimo vstop 

tudi drugim v te delavnice pa nekako nismo naleteli, spet ne, na neka vrata, da bi rekli, ja 

super.«, kar je le še dodaten razlog, da se ji Velenje ne zdi strpno mesto. 

 

Intervjuvanka opaža, da bolj kot gremo v institucionalne oblike, bolj je zaznati diskriminacijo 

(»A ni zanimivo, bolj kot gremo v neke institucije, bolj je zaznat šikaniranje. Več je teh opazk, 

več je teh oblik diskriminacije, na tak al pa drugačen način, na odkrit al pa prikrit način.«), 

medtem ko v nekih odprtih, uličnih skupinah do diskriminacije ne prihaja toliko. Preko otrok 

in mladostnikov, ki obiskujejo društvo, ugotavlja, da je lahko diskriminacija med vrstniki del 

nekega odraščanja, iskanja samega sebe in svoje vloge v svetu, vendar lahko prav zaradi tega 

občutljivega obdobja povzroči tudi neprijetne posledice. Diskriminacija, ki prihaja s strani 

učiteljev, se ji zdi bistveno bolj nesprejemljiva (»Predvsem pa obsojam diskriminacijo s strani 

učiteljev, ki bi morali bit podpora in zlo nevtralni pri tem.«). Intervjuvanka je bila priča kar 
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nekaj primerom diskriminacije s strani učiteljev oz. šolskega sistema. Od tega, da se morajo 

priseljenci vpisati v en razred nižje (»Prišla je deklica iz Bosne, na gimnazijo je bila vpisana tudi 

v Bosni in Hercegovini. Njen učni uspeh je bil dovolj dober, z vsemi priznanji, ki jih je dobila, da 

bi se lahko vpisala v ta razred s svojimi vrstniki. Tud to je šikaniranje, zakaj bi se morala vpisati 

v en razred manj … To ne razumem. Gimnazija ima zelo podoben program, ona je imela celo 

še latinščino, je imela tri jezike, medtem ko imajo tu samo dva jezika. Obseg predmetov je bil 

pri njej večji, koker je tle. Lahko zahtevajo kakšne diferencialne izpite, mogoče tudi kaj iz jezika. 

To se mi zdi normalno. Ne zdi se mi pa normalno, da morajo otroci takoj en razred nižje. Mislim, 

uspešno je končal prvi letnik in zdj bo moral ponovno v prvi letnik, da se nauči jezika.«), do 

tega, da so za priseljence zgolj triletne poklicne šole (»Bila je pa zelo mirna in tiha, taka 

introvertirana in ni govorila o svojih težavah. Potem je prišlo tudi do samomorilskih misli in v 

šoli niso bili pripravljeni pomagat. Psihologinja je še nekak pristala na neke razgovore in to, 

medtem ko pa razrednik ni. Je vztrajal, da če ima težave na gimnaziji, naj se vpiše na kero 

drugo šolo in po njegovem bi morali vsi Bosanci it na triletne šole. In to je blo v pričo mene 

rečeno.«) in še podcenjevanje uspehov priseljencev druge generacije (»Blo je 40 možnih točk 

in js se spomnem, da sem pisala 40 od 40. In mene profesor ni pohvalil. Sem bla tud edina 

Bosanka v razredu. Men je profesorica vrgla na mizo test in rekla, kako je ona lahko pisala 40, 

vi pa tako slabo. Ni blo pohvale, kljub temu, da so se tisti, ki so oboje pisali 40, srečali s 

predsednikom države. To je za šolo en lep dogodek. Fajn je videt, da maš učenca, ki je na obeh 

testih pisal 40 točk. Ne glede na to al je to Mitja, al je to Miladinka, al karkoli. S tvoje šole je, 

tvoj učenec je in to naj bi blo v ponos šoli.«). 

 

Njeno vodilo je, da je potrebno diskriminacijo obsoditi: »In obsojat je treba. Pravijo, kaj pa naj 

naredim. Obsodi! Jasno in glasno povej. Otroku, ki je bil diskriminiran, ki je bil šikaniran zaradi 

tega, ker mu je ime tako in tako in ker pripada tej in tej veri, tej in tej rasi, tem in tem narodu, 

bo dost pomenilo že to, da bo nekdo rekel, da to ni prav. Sj ni treba iz tega ne vem kake filozofije 

spelat. Prva stvar, ki jo mora človek naredit, je obsodit.«, prav tako pa je pomembno, da starši 

vzgajajo svoje otroke v duhu strpnosti in sprejemanja drugačnosti (»Tudi starši bi morali 

vzgojit otroke v tem duhu, da ne rečejo takoj na prvo žogo, da ta in ta pa ni v redu, ker je na 

ić. Oz. pač nekdo, ki po našem merilu ni normalen.«).  

Poleg institucionalne diskriminacije pa intervjuvanka opozarja na diskriminacijo, ki prihaja s 

strani vodilnih naše države: »Ampak se bojim, da se še bolj pojavljajo razne oblike 

diskriminacije. Iz tega razloga, ker prihaja kriza, zaradi tega obrata v desno, ker smo priča 
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takšnih in drugačnih govorov preko radia, tvj-a. In to od hudih intelektualcev. Da pač bi morali 

najprej svoje ljudi zaposlit pa potem koga dovažat od nekod. Pa kjer govorimo o naših pa onih, 

takoj ko se začnemo pogovarjat mi, oni, delamo separacijo med skupinami. In to vpliva tud na 

prebivalstvo, ki to posluša.«. In bolj kot bo država v krizi, bolj bo retorika vodilnih sovražno 

nastrojena proti določenim krivcem: »Pa še enkrat ponavljam, bojim se, da je šlo vse preveč v 

desno, že sama retorika, bombardiranje medijev, kot je gospodarska kriza, kot je izguba 

delovnih mest, bo povzročilo samo še večje nezadovoljstvo in potem iskanje krivca za neko 

določeno zadevo. In koga okrivit kot pa prišleka, ker on nam je kruh vzel.«. 

Intervjuvanka opozarja, da se priseljenci tudi z željo po asimilaciji težko vklopijo v lokalno 

okolje, saj so na vsakem koraku etiketirani, ker niso od tu: »Smo se pogovarjali v tem 

kontekstu, da smo v tem okolju, da je treba spoštovat pravila tega okolja, v katerem smo. In 

dojemat to okolje kot svoje okolje, to je bistvenega pomena. Ker tle je prišlo do tega, da danes 

ne jemljemo to kot svoj dom. Ker nas na vsakem koraku etiketirajo s tem, da nismo od tuki. 

Ampak ko bomo mi začeli to jemat kot svoj dom, se bomo tud mi trudili za to skupnost in si jo 

bomo gradili.«. 

 

Utemeljena teorija SM. 

Intervjuvanec SM., mentor intervjuvanke S., je učitelj srbskih plesov in namestnik predsednika 

v društvu (»Js sem učitelj srbskih plesov v srbskem folklornem društvu dr. Mladen Stojanović, 

ne predsednik. Ustvari, menjam predsednika. Namestnik, tk bom rekel.«). Intervjuvanec pove, 

da društvo obiskuje populacija od 8. pa do 50. leta starosti ter da je v zadnjem času večje 

zanimanje za članstvo v društvu pri mladih: »Trenutno štejemo 30 članov, včasih smo pa šteli 

okol 120 članov. Zdj je pa čist odvisno od sezone od zanimanja. Trenutno se kaže veliko 

zanimanje pri mladini. Mladina prihaja, otroci med 11. pa 13. letom.«. Poudari, da v društvu 

niso samo pripadniki srbske narodnosti, pač pa sprejemajo tudi druge, saj je glavna dejavnost 

druženje ne glede na nacionalno pripadnost (»Men je svejedno, samo da se družimo, znači. 

Svega ima. Sad nemam, ustvari imam, jedan je mješan Musliman i Srbin, a prošle godine sam 

imo devetero djece Muslimana. Svega ima. I šta je tu problem?«). 

 

V društvu se ukvarjajo predvsem s plesanjem folklore, ali kot to poimenuje intervjuvanec z, 

»igranjem« (»Folklora bom rekel in predvsem druženje mladine med seboj.«). Pomembna 

dejavnost v društvu je tudi druženje: »Največ se družimo skozi folkloro in piknike. Ko je poleti 

sezona, mamo dostkrat piknike, druženje z drugimi društvi, ko gremo na nastope. V tujino smo 
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dosti vabljeni … K večjemu ples, igra in druženje.«, organizirajo pa tudi kulturne dejavnosti: »In 

dostkrat smo delali, delali smo tud za Prešernov dan eno manafestacijo. V Velenju, kar se 

kulture tiče, bom rekel, ni važno, kdo je, se slabo ukvarjajo s kulturo. Naredli smo recitiranje v 

srbskem jeziku, v romskem jeziku, v slovenskem jeziku Prešerna pa …«. 

Intervjuvanec pove, da mladi niso seznanjeni z zgodovino in kulturo svojega naroda, zato jih 

skozi dejavnosti v društvu skuša seznaniti z določenimi dejstvi (»Kaj naj rečem!? Nucajo dost 

stimulacije. Dost dost, bom rekel, stimulacije, da ga usmeriš, to kar bi morali že starši doma 

počet. Starši niso to prinesli v družino, niso prenesli na svoje otroke. In oni so na tem področju 

totalno nepismeni. Nimajo podlage, da bi karkoli in pol ga morš ti usmerjat, bom rekel, 

določene zgodovinske stvari, določene knjige, določene pesnike.«).  

Skozi pesmi se učijo tudi maternega jezika (»Že v jeziku je problem, da ne govorijo dost materni 

jezik, in pol preden ga ti usmeriš skozi jezik, skozi pesem. Največ se ukvarjamo skozi pesem, 

ker tam se najboljš in jezik začne govorit, uporabljat, ker kar mi pojemo, so pesmi 200 tisoč, 

300 tisoč let stare. To so zgodovinske pesmi, ko ti dajo nek pojem, ko niso kot danes, kar se 

poje.«), za katerega intervjuvanec meni, da bi se moral ohranjati in prenašati iz generacije na 

generacijo: »Je en velik razlog. Poskušam njih naučit srbskega jezika, da bodo oni lahko na 

svoje otroke, na naslednjo generacijo to prenesli.«. Opaža, da priseljenci skozi trud, da bi se 

naučili slovenskega jezika, pozabljajo na svoj materni jezik in tako pride do tega, da ne 

obvladajo ne enega ne drugega (»To je eden največjih razlogov, ko naši starši … Js ko pridem 

domov, moji starši govorijo več slovensko in pol jih js popravljam in rečejo, ka ti nas popravljaš. 

In rečem js, če ste pa pozabli svoj jezik. In je še slabš, ko ne znajo niti svojega maternega jezika 

niti slovenskega. To pomeni, da niso na nobenem koncu. In pol hočejo otroka učit in slovensko 

in srbsko. Ne! Zato, ker je oboje narobe.«). Intervjuvanec meni, da bi se v družini morali naučiti 

maternega jezika, naloga učiteljev v vrtcih in šolah pa je učenje pravilnega slovenskega jezika 

(»In js hočem, da moj otrok pozna razliko med enim in drugim jezikom. Da mi ne kombinira in 

da mi ne meša. Ne! To je to, to je pa to.«). Vzgojiteljica v vrtcu, ki ga obiskuje njegova hči, je 

enakega mnenja: »Evo, kda je sad moje djete krenulo u vrtič, ma vzgojiteljico in ona nju zove 

na naše (ime naglasi drugače). To je starija gospođa i ona je sama rekla nama, kaže molila bi 

vas lijepo da sa djetetom pričate materni jezik, a ja sam tu, koja ču nju da naučim pravilnoga 

slovenačkoga jezika.«. 

Pri svojem delu v društvu se je srečal tudi z mladostniki, ki zavračajo svoj materni jezik (»Prišla 

je k nam na vaje in js sem jo strogo usmerjal, da govori srbsko. In ona je rekla, da hoče strogo 

slovensko. Zakaj? Pravi, da če ona srbsko govori, pol ko pride v Ljubljano na faks, meša med 
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slovenščino pa srbščino. Pol jo je pa moj brat vprašal, kk pa govoriš angleško. Pa reče ona, u 

nulo. Aja? Kaj pa pol, ko govoriš angleško pa pol slovensko, tud mešaš angleško pa slovensko? 

Ne, to pa ne! Čak mal. Kje smo? Materni jezik mešaš s slovenščino, tuji jezik pa slovenski, ko ti 

je tud tuji, pa ne mešaš!«) in s starši, ki svojih otrok ne učijo maternega jezika (»Da jedno djete, 

znači, djevojčica imala je pet godina i nije znala da priča svoj materni jezik, a ja sam strogo, 

znači, pričo naše. I ustala je njena mati i kaže, izvini, bil ti mogo s njom slovenački da pričaš jer 

ona ne razumije naše. Pa sam ja lijepo reko, gospođo, može vas da bude sramota da svoje 

dijete niste naučili maternog jezika. Sad čete vi lijepo da sjednete tamo, a ja ču sa njom da 

radim na materinom jeziku da se djete nauči.«). 

Opaža tudi razlike pri obravnavanju tujcev, na primer tujca iz Bosne in Hercegovine in tujca iz 

Italije: »Poznam primer, da delajo iz Juga punce pa jim pride Bosanc, ko ne razume slovensko. 

Ne zna govorit, ker se vidi, kdo zna govorit, kdo pa ne zna govorit slovensko. Je razlika. In da 

se človek cel spoti, da spregovori dve slovenski besedi, ona mu pa noče pomagat. Če bi pa 

prišel Italijan, bi govorila italijansko. Če bi prišel bog ve od kod človek, bi mu pomagala v 

njegovem jeziku.  Južnjaku pa noče. Zakaj?«. Meni, da bo tretja generacija priseljencev to 

popravila, da se bo borila za svoje korenine in izvor, saj bo zaradi izobraženosti imela več 

možnosti: »E, to je skregano z logiko. Sj tretja generacija bo to popravla. Js sem 100%, da se 

bojo borili. Lej, naši starši so prišli nešolani, s štirimi razredi, na primer. Ti si končala srednjo, 

tvoj otrok bo zihr faks, pol bo pa bog ve kaj delal. To bo odskočna deska.«. 

Intervjuvanec je prepričan, da od svojega izvora ne moremo zbežati, razlika je le v tem, koliko 

kdo taji svoje korenine: »Kad dođem kod doktorice, ja sa svojim djetetom pričam naše, sa 

doktoricom pričam slovenački … I da počnu i doktori onda preklapat na naše (smeh). Da 

(smeh). Avtomatsko ih povuče. Ne možeš ti od toga pobječ, samo zavisi koliko ko to tuši.« 

 

Intervjuvanec pove, da se narodi iz držav bivše Jugoslavije razlikujejo predvsem po veri, 

medtem ko so kultura in narodni običaji zelo podobni ter da so razni zgodovinski zapisi 

povzročili meje in razlike med nacijami, ki so v bistvu eno (»Vse obstaja, treba je sam določene 

stvari povezat, da vidimo da smo eno in isto. Dokler pa to ne naredijo, se bomo pa še naprej 

grdo gledali.«). 

 

Intervjuvanec je mnenja, da šolski sistem zelo dobro deluje ter da se ne dogajajo razlike na 

podlagi verske oz. kulturne pripadnosti. Sicer dopušča možnost, da občasno prihaja do 

razlikovanja, vendar meni, da nacionalna pripadnost ni glavni razlog za to (»Sj ne bom rekel, 
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da ne obstaja. Ampak obstaja tud pri slovenskih otrocih. Če so nemirni, ga učitelj dobi na piko, 

valjda … Zdj pa da js rečem, da je, no ne bom rekel, da ni, ampak to je tok mal tega, tok mal. 

Js mislim, da šolski sistem super funkcionira glede tega.«). Spominja se tudi svojih šolskih dni, 

ko ga profesorica za slovenščino ni marala, vendar razloga za to ni iskal v svoji nacionalni 

pripadnosti, pač pa v svojem nemirnem vedenju. Opaža pa, da nekateri mladostniki, pripadniki 

priseljencev druge generacije, svoje neznanje skrivajo za  nacionalno pripadnostjo: »Ta punca 

ma pa težave pri matematiki pa pravi, da zato, ker je južnjakinja, je ne marajo. Sam js pravim, 

če ti matematiko znaš, tam ni spraševanja, greš k tabli, rešiš, če znaš, če ne znaš, ne znaš. To 

pomeni, da za vse v razredu, ko popravljajo, je enako. Ni važno, a si črn, a si bel, a si rumen, je 

enako. Znaš, kok je dva plus dva je štiri, je štiri. Res pa je, da se otroci v šoli sklicujejo na te 

zadeve in se skrivajo za starši, skrivajo svoje neznanje.«. 

Spominja se tudi, da je prihajalo do diskriminacije s strani vrstnikov: »Znači bilo je toga dosta, 

znači … Bilo je ono Bosanc, ovo ono. Nije bilo čefur, to je nešto novo, ali u suštini bilo je dosta 

toga. Posebno do učenika koji su imali slabije ocjene, posebno do djevojaka, ne toliko do 

muškaraca, muškarac se više brani. A do djevojaka je bilo. Pejte u Bosno, pejte od kod ste prišli 

…«, medtem ko se danes Slovenci trudijo vklopiti med Neslovence: »Pa šta da ti kažem, bar 

na području Velenja nemogu šta ni da kažu, jer pola Slovenaca priča naše. U školi slušaju našu 

muziku, tako da. Možda ima ali manje nego nekad. Za sad neznam ali nekad znam da je bilo 

dosta.«. 

Opaža diskriminacijo na delovnem mestu pri napredovanju, kjer naj bi imeli priseljenci slabše 

možnosti zaradi svojega temperamenta (»Znači, boriš se za svoja načela, boriš se za sebe, ne 

daš na sebe, mi smo temperamentniji nego Slovenci. Znači ako si upravu, to je to, i ne odstupaš 

od tog. I to je problem za radnika. Posebno sad u ovoj krizi.«). 

 

Meni, da je Velenje strpno mesto, saj občina podpira delovanje srbskega društva: »Da! Da iz 

toga vidika, što se opčinskih stvari tiče, što se tiče našeg društva, šta se tiče dvorana i takvih 

stvari. Što poželimo, to i dobijemo.«. Večji problem vidi v nestrpnosti med samimi priseljenci: 

»Više smo mi nestrpni između sebe, južnjaci.«, vendar doda, da je nekako logično, da Slovenci 

niso naklonjeni Neslovencem: »Sad da nas Slovenac voli, reči ču da nas ne voli. Mi smo došli 

na njihovo. A tako je i kad oni dođu dolje. I da neko od njih dobije posao, a ti ne radiš. Bil ti 

njega volio? Znači, treba na neku realnu stranu stat.«. Izpostavi tudi neurejenost statusa 

narodnih manjšin v Sloveniji (»A problem države, što smo trebali možda prije gde da napišemo, 

jest da su u Srbiji narodna manjina, da su u Bosni narodna manjina. A šta smo mi u Sloveniji?«), 
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kar opredeli kot diskriminacijo (»To je diskriminacija, primjer diskriminacije. Zato bi ja 

manjinama u Srbiji i Bosni oduzeo sva prava. Slovencima koji su narodna manjina. Znači, ako 

mi ovde nemamo, nečete imat ni vi tamo. A ako i mi tu budemo narodna manjina, onda mogu 

i oni. Mada je nas tu dosta više, nego Slovenaca …«). 

 

Intervjuvanec ponovno poudari, da premalo poznamo zgodovino in izvor določenih narodov 

(»I zašto Srbi traže narodnu manjinu u Sloveniji. Ne zbog mog tate … Zbog Bele Krajine.  Ja, e 

to je ono što ni ti ne znaš! Ono, što su nas trebali naučit. Sve od Novog Mesta, na Metliku i do 

Gorskog Kotara u Hrvatskoj je blo uradno pismo čirilica, uradni jezik Srpski.«), kar lahko 

pripelje tudi do tega, da zatajimo lastno nacionalno pripadnost (»Ja sam dao srpska imena 

djeci. Jedna je rekla, ja ako bi živjela u Beogradu, dala bi djeci srpska imena. Čekaj malo, zašto 

u Beogradu, čega se ti stidiš? Jer samo ime i prezime pripada nekoj naciji, jedino tako češ znat. 

Tu se vidi, ne može bit Mujkanović Tit.«), da nas postane sram lastne identitete: »Porijeklo je 

tvoje srpsko, a drugo je što je tebe stid reči šta si. To je tvoja kultura!«. 

 

KATEGORIJE: učiteljici 

 

Kategorije Kode 2. reda Ilustrativni primeri 

Prepoznavanje 
Neslovencev 

Preprosto vidi se (U1.) Men se zdi, da jih takoj vidim, ko pa moram 
to opisat pa ne znam opisat. 

Po naglasu (U1., U2.) Pri teh se sliši, pri drugih pa niti ne čuješ več. 
(U2.) 

Način oblačenja (U1.) Razlika med dekletom, ki je recimo slovenskih 
staršev pa eno drugo deklico je v načinu 
oblačenja. Mal bolj sproščene so, mi smo mal 
bolj zadrte. 

Način obnašanja (U1.) V povprečju jih je pa več, ko so… predrzni, 
recimo. 

Ločevanje med pripadniki Neslovencev 
(U1.) 

Eni so Srbi, eni Hrvati, eni… A ne? 
 

Vedno manj se jih prepozna (U2.) Mislim, da vsako leto manj. So manj 
izključeni. 

Starši povedo (U2.) Mogoče pol, ko pridejo starši na govorilne 
ure pa to povejo. 

Velenjski dialekt (U2.) … tako bom rekla, pri velenjskih dijakih se 
pojavljajo jezikovne značilnosti kot je ta 
mehek »l«. Ne glede na to od kod prihajajo 
starši. 
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Diskriminacija 

Diskriminacija med sošolci (U1., U2.) Pa so nesramni. Oni včasih kr spodbujajo to, 
ful. (U1.) 

Diskriminacija s strani sošolca (U2.) V moj razred je prišel in je pač z nekim 
nacionalističnim, ksenofobičnim pristopom in 
da on ne bo s takimi v razredu in, no, ne bom 
zdj ponavljala… 
In so ga sošolci, ne, so navajeni tega, da jih je 
več na kupu in so ga sošolci zatrli, ne. 

Diskriminacija med priseljenci (U1.) Ne vem, js nisem vedla, da se oni med sabo 
recimo rangirajo, da je pomembno od kod si. 
Dobesedno hierarhizirajo se. Ka js vem, 
recimo, prvo je Slovenc, potem Srb, Hrvat tu 
nekje, spodi pol je Bosanc, Bošnjak, najnižje 
je pa Albanc. 

Diskriminacija je v zadnjem času le 
manj vidna (U1., U2.) 

Js bi rekla, da je manj vidno. Je pač tk, da bolj 
pazijo in bolj pazimo, da koga ne užalimo. 
(U1.) 

Diskriminacija s strani slovenskih 
staršev (U1., U2.) 

Da njemu ni treba hodit v takšno šolo, v 
kateri so… Ne bom zdj ponavljala tistih besed, 
a ne. (U2.) 

Diskriminacija s strani učiteljice (U1.) Pa zlo so arogantni, oni se skoz menijo po 
svoje in takoj se najdejo. 

Slovenci so ogroženi s strani  
Neslovencev (U1.) 

Men se zdi, da se včasih mi Slovenci 
počutimo ogrožene. 

Ob krizi pozabiš na strpnost do  
Neslovencev (U1.) 

Ne boš rekel, js sem kriv, a si nora. Oni so. 
Ampak mora bit pa orng kriza in se mi zdi da 
smo že skor tam. Je že, oni majo naše službe, 
mi smo pa brezposelni. 

Nestrpnosti je manj kot pred leti (U2.) Se mi zdi, da je nestrpnost med ljudmi nekak 
zginla. Pa tud med starši. No ni zginla, sj je še. 
Tud od staršev ni več slišat, da bi na 
govorilnih urah rekli, ja to je pa zato, ker je 
moj otrok druge narodnosti. Ni več. Izjeme 
sicer potrjuje pravilo, se še najde, ampak 
manj. 

Odziv učiteljice na diskriminacijo (U2.) In smo res začeli v kali zatirat karkoli. Pri moji 
uri ne, to pa ne. 

Prilagajanje dela v 
večkulturnem 
razredu 

Poziv Neslovencem, da predstavijo 
svoje praznike (U1., U2.) 

In če kdo reče, da je bil doma zaradi kakega 
praznika, ki ni pač iz našega okolja, pol naredi 
iz tega govorni nastop. Pa kake baklave 
spečejo pa prinesejo. Tako da tudi drugi 
spoznavajo. Pa js sem radovedna. Pri 
matematiki to bolj težko. (U2.) 

Razlike pri vsebini spisov med 
slovenskimi in neslovenskimi dijaki 
(U1.) 

Drugač sem pa tud opazla pri spisih. 
Pol oni morajo napisat svoje videnje. In tu se 
vidijo razlike.  
Pri teh zgodbah, pri načinu, kako družina 
funkcionira, se vidi. 

Zavedanje, da krščanski sistem ni blizu 
vsem v razredu (U1.) 

Tk da ja, je težko včasih bit v razredu 
korekten. Sploh pri… pa tud pri sociologiji vse 
je usmerjeno v… V ta krščanski vidik, ne. 

Toleriranje raznolikosti v razredu s 
strani učiteljev (U1.) 

Sem bolj tolerantna, kar se tega tiče. Al pa 
bolj slišim, da jim to ni čist jasno al pa da jim 
ni najbolj všeč. 
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Toleriranje raznolikosti v razredu s 
strani sošolcev (U1., U2.) 

Zanima jih. Zelo jih zanima. Prvi letnki, ne. Iz 
generacije v generacijo se zmeraj bolj gladi. 
(U2.) 

Prilagajanje boljšim in slabšim v 
razredu (U2.) 

Prilagajaš se unim, ko so sposobnejši, po 
navadi se pa prilagajaš tistim, ki so manj 
sposobni v razredu. Tam nekje zraven so pa 
tudi tisti, ki ne znajo slovensko. 

Ne prilagaja dela v razredu (U2.) Ne! Absolutno ne. 

Neslovenci nimajo 
enakih možnosti kot 
Slovenci 

Priseljenci druge generacije ne 
potrebujejo tečaja slovenščine (U1., 
U2.) 

Tako da za tiste druge generacije, js mislim, 
da je to zdj že tolk, da ne rabijo tečaja. (U2.) 

Neslovenci se morajo bolj trudit za 
uspeh (U1.) 

Ja. Mislim da. Mislim, da se morjo dost bolj 
potrudit. 

Neslovenci so ujeti med več kultur 
(U1.) 

Je vse neka dvojnost. Doma ma neka pravila, 
tuki zdj mora drugačna pravila. Ves čas mora, 
v bistvi dve kulturi obvladat, eno tisto, ki je 
večinska in eno tisto, ki je manjšinska. In 
logično, da mora več vlagat, več vložka mora 
bit. 

Narodnost ni ovira za uspeh (U2.) Ni važno, katere narodnosti je. Bolj je odvisno 
od tega kaj se doma dogaja in kakšne delovne 
navade usvoji. Zdj da bi mel slabše možnosti 
zaradi tega, ker je na »ić«, se mi zdi, da ne 
več. 

Sodelovanje z 
neslovenskimi starši  

Zavzemajo se za svoje otroke in 
spremljajo šolsko delo (U2.) 

Ampak morem rečt, po mojih izkušnjah se 
zelo zavzamejo za svoje otroke in se tudi zelo 
odzivajo na pozive na govorilne ure in 
roditeljske sestanke. 

Izobraževanja na 
temo 
med/večkulturnosti 

V kolektivu se ne izobražujejo na temo 
med/večkulturnosti (U1.) 

Ne. 

Za med/večkulturno izobraževanje 
odgovoren posameznik (U1., U2.) 

Sj se dogaja, sj so kake prireditve na to temo 
v Velenju. Pa so ti pisci, ki so pisali o vojni pa 
so filmi pa pogledaš pa ti je pol bolj jasno. Sj 
je. (U1.) 

Lahko se učiš od otrok priseljencev 
(U2.) 

Tko da to, da bi se mi prav učili, kako … Pač 
vprašaš otroke, ne. 

 

 

DEFINICIJA POJMOV: učiteljici 

 

Prepoznavanje Neslovencev 

Ta kategorija predstavlja načine prepoznavanja Neslovencev skozi oči intervjuvank: preprosto 

vidi se (intervjuvanka U1.: »Men se zdi, da jih takoj vidim, ko pa moram to opisat, pa ne znam 

opisat.«), po naglasu, način oblačenja (intervjuvanka U1.: »Razlika med dekletom, ki je recimo 

slovenskih staršev pa eno drugo deklico je v načinu oblačenja. Mal bolj sproščene so, mi smo 

mal bolj zadrte.«), način obnašanja, ločevanje med pripadniki Neslovencev, vedno manj se jih 

prepozna (intervjuvanka U2.: »Mislim, da vsako leto manj. So manj izključeni.«), starši povedo, 



116 
 

velenjski dialekt (intervjuvanka U2.: »… tako bom rekla, pri velenjskih dijakih se pojavljajo 

jezikovne značilnosti kot je ta mehek ''L''. Ne glede na to, od kod prihajajo starši.«).  

 

Diskriminacija 

Kategorija diskriminacija zajema diskriminacijo, ki jo opažata intervjuvanki znotraj šolskega 

sistema: diskriminacija med sošolci, diskriminacija s strani sošolca (intervjuvanka U2.: »V moj 

razred je prišel in je pač z nekim nacionalističnim, ksenofobičnim pristopom in da on ne bo s 

takimi v razredu in, no, ne bom zdj ponavljala … In so ga sošolci, ne, so navajeni tega, da jih je 

več na kupu in so ga sošolci zatrli, ne.«), diskriminacija med priseljenci (intervjuvanka U1.: »Ne 

vem, js nisem vedla, da se oni med sabo recimo rangirajo, da je pomembno od kod si. 

Dobesedno hierarhizirajo se. Ka js vem, recimo, prvo je Slovenc, potem Srb, Hrvat tu nekje, 

spodi pol je Bosanc, Bošnjak, najnižje je pa Albanc.«), diskriminacija je v zadnjem času le manj 

vidna, diskriminacija s strani slovenskih staršev (intervjuvanka U1.: »Da njemu ni treba hodit 

v takšno šolo, v kateri so … Ne bom zdj ponavljala tistih besed, a ne.«), diskriminacija s strani 

učiteljice, odziv učiteljice na diskriminacijo (intervjuvanka U2.: »In smo res začeli v kali zatirat 

karkoli. Pri moji uri ne, to pa ne.«), nestrpnosti je manj kot pred leti, ter diskriminacijo zunaj 

šolskega sistema: Slovenci so ogroženi s strani Neslovencev, ob krizi pozabiš na strpnost do 

Neslovencev (intervjuvanka U1.: »Ne boš rekel, js sem kriv, a si nora. Oni so. Ampak mora bit 

pa orng kriza in se mi zdi da smo že skor tam. Je že, oni majo naše službe, mi smo pa 

brezposelni.«). 

 

Prilagajanje dela v večkulturnem razredu 

Ta kategorija predstavlja, kako intervjuvanki prilagajata delo v večkulturnem razredu: poziv 

Neslovencem, da predstavijo svoje praznike (intervjuvanka U2.: »In če kdo reče, da je bil doma 

zaradi kakega praznika, ki ni pač iz našega okolja, pol naredi iz tega govorni nastop. Pa kake 

baklave spečejo pa prinesejo. Tako da tudi drugi spoznavajo. Pa js sem radovedna. Pri 

matematiki to bolj težko.«), prilagajanje boljšim in slabšim v razredu, toleriranje raznolikosti v 

razredu s strani učiteljev (intervjuvanka U1.: »Sem bolj tolerantna, kar se tega tiče. Al pa bolj 

slišim, da jim to ni čist jasno al pa da jim ni najbolj všeč.«) in s strani sošolcev (intervjuvanka 

U2.: »Zanima jih. Zelo jih zanima. Prvi letnki, ne. Iz generacije v generacijo se zmeraj bolj 

gladi.«), ali pa ni posebnega prilagajanja dela v razredu. Predstavlja tudi opažanja in zavedanja 

intervjuvank: razlike pri vsebini spisov med slovenskimi in neslovenskimi dijaki, zavedanje, da 

krščanski sistem ni blizu vsem v razredu (intervjuvanka U1.: »Tk da ja, je težko včasih bit v 
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razredu korekten. Sploh pri … pa tud pri sociologiji vse je usmerjeno v … V ta krščanski vidik, 

ne.«).  

 

Neslovenci nimajo enakih možnosti kot Slovenci 

Ta kategorija zajema mnenja intervjuvank o tem, ali imajo Neslovenci enake možnosti kot 

Slovenci. Mnenja se stopnjujejo od tega, da narodnost ni ovira za uspeh (intervjuvanka U2.: 

»Ni važno, katere narodnosti je. Bolj je odvisno od tega, kaj se doma dogaja in kakšne delovne 

navade usvoji. Zdj da bi mel slabše možnosti zaradi tega, ker je na »ić«, se mi zdi, da ne več.«), 

da priseljenci druge generacije ne potrebujejo tečaja slovenščine (intervjuvanka U2.: »Tako 

da za tiste druge generacije, js mislim, da je to zdj že tolk, da ne rabijo tečaja.«), do tega, da 

so Neslovenci ujeti med več kultur (intervjuvanka U1.: »Je vse neka dvojnost. Doma ma neka 

pravila, tuki zdj mora drugačna pravila. Ves čas mora, v bistvi dve kulturi obvladat, eno tisto, 

ki je večinska in eno tisto, ki je manjšinska. In logično, da mora več vlagat, več vložka mora 

bit.«) ter da se morajo bolj truditi za uspeh. 

 

Sodelovanje z neslovenskimi starši  

Ta kategorija zajema izkušnjo intervjuvanke U2. o sodelovanju z neslovenskimi starši: »Ampak 

morem rečt, po mojih izkušnjah se zelo zavzamejo za svoje otroke in se tudi zelo odzivajo na 

pozive na govorilne ure in roditeljske sestanke.«. 

 

Izobraževanja na temo med/večkulturnosti 

Kategorija zajema možnosti za med/večkulturno izobraževanje znotraj šolskega sistema, kjer 

se v kolektivu ne izobražujejo na to temo, se pa učijo od otrok priseljencev (intervjuvanka U2.: 

»Tko da to, da bi se mi prav učili, kako … Pač vprašaš otroke, ne.«) ter kot izbiro posameznika 

(intervjuvanka U1.: »Sj se dogaja, sj so kake prireditve na to temo v Velenju. Pa so ti pisci, ki 

so pisali o vojni, pa so filmi pa pogledaš pa ti je pol bolj jasno. Sj je.«). 

 

UTEMELJENA TEORIJA: učiteljici 

 

Utemeljena teorija U1. 

Intervjuvanka U1. je profesorica slovenščine in sociologije na poklicnih in strokovnih 

programih, ki jih obiskujejo intervjuvani dijaki, kjer poučuje že 21 let. Pri svojem delu se 

srečuje s priseljenci druge generacije, ki jih, kot pravi, takoj prepozna: »Ja, to je najtežje 
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vprašanje. Prepoznam? Men se zdi, da jih takoj vidim, ko pa moram to opisat, pa ne znam 

opisat.«. Glede na to, da je slavistka, jih prepozna po naglasu, po obnašanju, saj naj bi bila 

Neslovenska dekleta bolj samozavestna, fantje pa bolj predrzni, dekleta prepozna tudi po 

načinu oblačenja (»Razlika med dekletom, ki je recimo slovenskih staršev pa eno drugo deklico 

je v načinu oblačenja. Mal bolj sproščene so, mi smo mal bolj zadrte.«). 

Intervjuvanka opaža, da se priseljenci druge generacije, predvsem dekleta, bolj družijo med 

seboj, čeprav trdijo, da se družijo z vsemi (»Pa sem jih js vprašala, če se kdaj počutijo … hm, 

ne vem, ogrožene al pa če jih kdaj o tem kdo poheca al pa kaj. Ne! Mi se družimo z vsemi! Pa 

ni res! Js vem, da ni res.«). 

 

Intervjuvanka se zaveda, da so nekateri predmeti izrazito krščansko usmerjeni, kar zna biti 

težava oz. manko za priseljence druge generacije (»Letos sem prvič učila predmet naravna in 

kulturna dediščina. Znotraj tega predmeta ne govorimo drugo kot pa o slovenski kulturni 

dediščini pa o naših navadah pa o krščanskih praznikih pa kaj počnemo pa ono pa drugo pa 

tretje.«), zato delo v razredu prilagodi na ta način, da tudi Neslovence spodbudi, da 

predstavijo svoje navade, praznike: »Iz Albanije, kaj oni počnejo. Pol recimo pravoslavci pa 

Bošnjaki pa Hrvati. Pa sem rekla, dejte pripravit pa povedat.«. Tudi pri spisih opaža vsebinske 

razlike med slovenskimi in neslovenskimi dijaki (»Pol oni morajo napisat svoje videnje. In tu se 

vidijo razlike. Pri teh zgodbah, pri načinu, kako družina funkcionira, se vidi.«) in pravi, da je 

izredno težko biti korekten v krščansko usmerjenem šolskem sistemu: »Tk da ja, je težko 

včasih bit v razredu korekten. Sploh pri … pa tud pri sociologiji vse je usmerjeno v … V ta 

krščanski vidik, ne.«. Sama to opaža in je bolj senzibilna, ker jo tema priseljencev druge 

generacije zanima, kar pa ne drži za vse profesorje (»In ga vsiljujemo. Ker večinsko prebivalstvo 

Slovenije je katoliško, smo kristjani in seveda je … Ampak dokler js sama nisem začela tega 

raziskovat, tud nisem opazla, nisem bla pozorna. Zdj pa opazim, nismo pa vsi istega 

prepričanja.«). Njena senzibilnost ji omogoča, da učinkovito prilagaja delo v večkulturnem 

razredu: »Sem bolj tolerantna, kar se tega tiče. Al pa bolj slišim, da jim to ni čist jasno, al pa 

da jim ni najbolj všeč.«. Dijaki se na tovrstno prilagajanje dobro odzivajo, saj se kaže zanimanje 

tako na eni kot na drugi strani (»Ja, lej čist normalno. Sj oni se s tem ves čas srečujejo.«). 

 

Kljub temu pa v nekaterih razredih med dijaki prihaja do hujših žaljivk glede narodnostne 

pripadnosti: »Sem, ampak to so pol že hude žalitve. Zadnjič mi je ena kolegica pripovedovala, 

da ma en razred, js ga ne učim, ga ne poznam. Je rekla, da tam so pa prav nesramni, glede 
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narodnosti. Da se ločijo. Pa zakaj se pa ti z onimi družiš, je vprašanje …«, intervjuvanka sama 

se pa srečuje z žaljivko »Bosanc« (»Ker pri nas so vsi Bosanci, ne. To je en tak izraz, ki pomeni 

neki slabega … Kk bi rekla? Tud en Bosanc reče nekomu Bosanc, v smislu zmerjanja. To je zlo 

neprimerna, bom rekla, ena beseda, ko smo jo začeli uporabljat na čist drugih nivojih, a ne.«). 

Pri vsem tem dijaki žaljivke še spodbujajo: »Pa so nesramni. Oni včasih kr spodbujajo to, ful. 

Se jim zdi kr dober. Če niso oni, pa da je nekdo drug.« 

Prihaja pa tudi do žaljivk oz. fizičnih obračunov med priseljenci druge generacije, ki so različnih 

narodnostnih pripadnosti (»In onadva sta se večkrat kr stepla v razredu. Kr tk brez veze, sj tega 

je zdj že enih osem let nazaj, je pa bla ena redkih stvari, večinoma pa ne.«). To se je sicer 

zgodilo že pred leti, vendar intervjuvanka opozarja, da je v današnjem času diskriminacija le 

manj vidna, saj bolj pazimo, da koga ne užalimo (»Ne! Manj vidno. Js bi rekla, da je manj vidno. 

Je pač tk, da bolj pazijo in bolj pazimo, da koga ne užalimo. Po tej vojni, kaj pa vem, po tej vojni 

pa sj je že dolg od te vojne. Ampak po tej vojni smo sploh začeli dojemat, da niso vsi Bosanci.«). 

Marsikomu je namreč šele po zadnji balkanski vojni postalo jasno, da so tudi priseljenci 

različnih verskih in narodnostnih pripadnosti in da je med njimi zelo pomembno, komu 

pripadaš (»Ne vem, js nisem vedla, da se oni med sabo recimo rangirajo, da je pomembno, od 

kod si. Dobesedno hierarhizirajo se. Ka js vem, recimo, prvo je Slovenc, potem Srb, Hrvat tu 

nekje, spodi pol je Bosanc, Bošnjak, najnižje je pa Albanc.«). Nekateri si tudi prijatelje in 

partnerje iščejo samo znotraj svoje narodnostne pripadnosti (»Recimo ti dve deklici, ko sta. 

Ena Hrvatica, ena pa Srbkinja sta rekli, sj pa si nimaš kje kakega tipa najdit, če greš skoz Velenje 

mimo Titovega trga so povsod sami Bosanci.«), čeprav bi intervjuvanka prej pričakovala, da se 

bodo združili in skupaj nastopili proti Slovencem in slovenski kulturi: »Ko bi js rekla, da bi skup 

stopli, a ne, sj smo v istem, poglej ti hočejo, da smo mi taki, ko oni, glede na to da vse institucije 

težijo k temu, da bi se slovenska kultura ohranjala.«. Po njenem mnenju je za to ločevanje 

kriva vojna, saj se pred vojno ni govorilo o tem, kdo je kaj: »Ampak to js mislim, da je zarad 

vojne. Ker js sem prej tud mela sošolce, pa ti zdle ne znam povedat, ka so bli. Pa nikol nismo 

nč, ne spomenm se, da bi kdaj kaj. Pa sem jih mela enih par. Mislim, da je to vse vojna nardila, 

da se zdj prav ločijo.«. Dejstvo je tudi, da je priseljencev vedno več in da se je bistveno 

povečalo priseljevanje iz Albanije. Intervjuvanka omeni, da Albancev nihče ne mara ter doda: 

»Ja. Pa zlo so arogantni, oni se skoz menijo po svoje in takoj se najdejo. Med odmorom so skoz 

skupaj.«, pri čemer je čutiti nestrpnost tudi iz njene strani. 
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Ko je govora o diskriminaciji oz. ko iščemo krivca za lastne neuspehe, niso starši, kot odrasle 

osebe, nobena izjema (»Js večkrat slišim kakega Slovenca, ko tk reče, kk lahka ma Bosanc, to 

je spet zdj ta grda beseda, ne, kk lahka ma boljšo oceno pri slovenščini kot pa moj sin, ki je 

Slovenc. Pa se to velikokrat zgodi. Če maš ti posluh za jezik, pa se fajn naučiš, lahko maš lepo 

oceno. Če pa nič ne delaš, pa maš pač slabo oceno. Ni dovolj, da znaš sam govorit.«). 

Intervjuvanka U1. je mnenja, da priseljenci druge generacije ne potrebujejo tečaja 

slovenskega jezika, saj so tukaj rojeni in so šli skozi slovenski sistem vzgoje in izobraževanja že 

od vrtca naprej, vendar po drugi strani pravi, da Neslovenci nimajo enakih možnosti za uspeh 

kot njihovi slovenski vrstniki (»Je vse neka dvojnost. Doma ma neka pravila, tuki zdj mora 

drugačna pravila. Ves čas mora, v bistvi dve kulturi obvladat, eno tisto, ki je večinska in eno 

tisto, ki je manjšinska. In logično, da mora več vlagat, več vložka mora bit.«). Slej kot prej se 

namreč ujamejo v zanko slovenske kulture, kjer imajo zagotovo primanjkljaj: »V bistvu, ko se 

gre, da se promovira naša kultura, slovenska, a ne. Majo en primanjkljaj al pa se počutijo 

ogrožene, enkrat tk, enkrat tk, a ne. Odvisno kk je kdo napadalen od učiteljev, recimo ne. Čist 

isto sigurno ni. Js mislim, da ni.«. 

 

V kolektivu nimajo dodatnih izobraževanj na temo med/večkulturnosti, vendar intervjuvanka 

meni, da so za to priložnosti, ki jih lahko izkoristiš kot posameznik: »Sj se dogaja, sj so kake 

prireditve na to temo v Velenju. Pa so ti pisci, ki so pisali o vojni pa so filmi pa pogledaš pa ti je 

pol bolj jasno. Sj je.«. Opozori še na drug problem, ki je viden v Velenju: »Se pa tu, konkretno 

v Velenju, Slovenci počutijo ogrožene. To je tisto, ko sem ti prej rekla, sj ne znam povedat, kdo 

je kdo, ampak. Mogoč zato, ker Slovenc se bo usedu v en kot, mogoče še z enim kolegom pa 

bo tiho. Oni … Spet »oni«, sj mi gre na živce … Oni bojo pa bolj glasni in hitr uporabijo svoj jezik 

pa se ti zdi, pikolina, a ne bi mal! V vrtcu je bil tle, v osnovni šoli je bil tle, v srednji šoli je tle, še 

študiral bo tle. Pa jebela cesta. Ne vem. Tu se začne Slovenc počasi čutit ogroženega, a ne.«. 

Pri čemer je ponovno začutiti nestrpnost z njene strani. Nestrpnost še nekoliko podkrepi z 

izjavo, da si tega sicer ne upamo reči na glas, vendar v krizi zagotovo s prstom najprej 

pokažemo na tiste »one«, na »tiste druge« (»Ja! Ampak! Ampak! Sj je fajn bit strpen, js to vse 

razumem. Sam, ko sem pa ogrožena, se mi pa zdi že mal brez veze.«).  

 

Utemeljena teorija U2. 

Intervjuvanka U2. je profesorica slovenščine in sociologije na poklicnih in strokovnih 

programih, ki jih obiskujejo intervjuvani dijaki, kjer poučuje že 15 let. Pri svojem delu se 
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srečuje s priseljenci druge generacije, ampak kot pravi, jih vsako leto manj prepozna (»Mogoče 

pol, ko pridejo starši na govorilne ure pa to povejo. Recimo, mi smo prišli iz Zenice pa tu živimo 

že 20 let, otroci so tu rojeni in tako dalje.«). Ker je slavistka, opaža pri velenjskih otrocih 

nekatere jezikovne značilnosti: »Kar se tiče pa jezika, js sem glih slavistka, se pa to … tako bom 

rekla, pri velenjskih dijakih se pojavljajo jezikovne značilnosti, kot je ta mehek ''L''. Ne glede na 

to, od kod prihajajo starši.«, pri priseljencih druge generacije pa po naglasu prepozna 

predvsem tiste, ki veliko uporabljajo svoj materni jezik (»Drugače pa pri jeziku absolutno ne. 

Odvisno tud od tega, kako govorijo doma. To je moja ugotovitev. Če doma še zmeraj 

uporabljajo svoj jezik, se to tud v šoli pozna. Sploh, če se še v šoli pogovarjajo v svojem jeziku. 

Pri teh se sliši, pri drugih pa niti ne čuješ več.«). 

Intervjuvanka poudari, da so velenjski dijaki vajeni na raznolikost ver, narodnosti in kultur, 

medtem ko imajo posamezniki iz drugega okolja s tem težave: »Je pa zanimivo, da sem letos 

mela tak primer, da je prišel en fant, ki se je prešolal iz ene druge šole in ga je to grozno motlo. 

V moj razred je prišel in je pač z nekim nacionalističnim, ksenofobičnim pristopom in da on ne 

bo s takimi v razredu in, no, ne bom zdj ponavljala …«. Težave so se nadaljevale, saj so v šolo 

prišli tudi njegovi starši in zelo nestrpno nastopili: »On je pač doma povedal, da on pa ne bo v 

takem razredu in so starši prišli v šolo. Da njemu ni treba hodit v takšno šolo, v kateri so … Ne 

bom zdj ponavljala tistih besed, a ne.«. Intervjuvanka nadaljuje, da velenjski dijaki sprejemajo 

različnost ter da večinoma sprejemajo tudi priseljence s Kosova in so jim v šoli pripravljeni 

pomagati (»Zdj prihajajo k nam, ampak to je v bistvu še ta generacija prva, iz Kosova. In tud, 

se mi zdi, sprejemajo, seveda nekateri bolj, drugi manj. Ampak se menijo z njimi angleško, jim 

pomagajo, posojajo zvezke in tako dalje.«). Meni, da je strpnost prineslo to konstantno 

mešanje kultur na enem mestu: »Ja, ker se tu ves čas meša, meša, meša in neke nestrpnosti, 

moram rečt, da ni več toliko, kot je je bilo na primer pred desetimi leti. Ko je blo pa res, res na 

nož, no.«. 

Intervjuvanka diskriminacijo takoj obsodi in jo zatre v kali: »In smo res začeli v kali zatirat 

karkoli. Pri moji uri ne, to pa ne. Pri moji uri ne preklinjaš, absolutno ne in ne zmerjaš ljudi 

zaradi kakršnekoli drugačnosti.«, čeprav se že dolgo ni zgodil kakšen tak primer. Nato se le 

spomni primera, ko so dijaki za krajo obsodili fanta s Kosova, čeprav se je kasneje izkazalo, da 

ni bil on kriv (»Edino letos sem mela en primer, je bil en fant. Izredno se je trudil, drugo leto je 

tukaj, prišel je iz Kosova in je naredil slovenščino, ampak res s trudom. No in je tedaj zmanjkal 

v razredu en telefon, ne v mojem razredu, ampak v enem, ko ga učim in je blo takoj tisto, da 
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je bil on. Se je potem izkazalo, da ni bil on in so se mu opravičli. To je blo res spet po dolgem 

času nekaj takega, da je bil dežurni krivec.«). V krizi seveda okrivimo prišleka. 

 

Svoje delo v razredu prilagaja boljšim in slabšim in k slabšim spadajo tudi tisti, ki ne znajo 

dobro slovensko. Doda, da priseljenci druge generacije večinoma nimajo težav s slovenščino 

in po njenem mnenju ne potrebujejo tečaja (»Tako da za tiste druge generacije, js mislim, da 

je to zdj že tolk, da ne rabijo tečaja.«), prav tako pa zanje svojega dela v razredu posebej ne 

prilagaja. 

Intervjuvanka meni, da neslovenski otroci nimajo slabših možnosti od svojih slovenskih 

vrstnikov, pač pa je to povezano, iz kakšnega družinskega okolja izhajajo (»Js mislim, da je 

takole. Ni važno, katere narodnosti je. Bolj je odvisno od tega, kaj se doma dogaja in kakšne 

delovne navade usvoji. Zdj da bi mel slabše možnosti zaradi tega, ker je na »ić«, se mi zdi, da 

ne več.«). 

 

S sodelovanjem s starši priseljencev druge generacije ima pozitivne izkušnje, saj spremljajo 

šolsko delo svojih otrok (»Ampak morem rečt, po mojih izkušnjah se zelo zavzamejo za svoje 

otroke in se tudi zelo odzivajo na pozive na govorilne ure in roditeljske sestanke. Res. Js nimam 

nobenih problemov s tem.«). 

 

Pri pisanju spisov pa opaža, da veliko staršev nasprotuje ljubezni med različnimi verami oz. 

narodnostmi: »Kadar je kaka nesrečna ljubezen in morajo o tem problematizirat, ogromno 

dijakov dajejo not primer, kako jim starši prepovedujejo punco ali fanta druge narodnosti, 

druge vere. To pa še zmeraj.«. Sicer meni, da je nestrpnosti v zadnjem času bistveno manj (»Se 

mi zdi, da je nestrpnost med ljudmi nekak zginla. Pa tud med starši. No, ni zginla, sj je še. Tud 

od staršev ni več slišat, da bi na govorilnih urah rekli, ja, to je pa zato, ker je moj otrok druge 

narodnosti. Ni več. Izjeme sicer potrjuje pravilo, se še najde, ampak manj.«), vendar na koncu 

ugotavlja, da pa je verjetno vse bolj prikrita oz. manj vidna: »Ja, tist način, ne, ko pravimo, vse 

mamo radi, nihče nas ne moti, ampak moja hčerka pa …«. 

 

Izobraževanje na temo med/večkulturnosti je prepuščeno vsakemu posamezniku, pove 

intervjuvanka in doda, da je sama zelo radovedna in o navadah in običajih kar sama povpraša 

dijake priseljence druge generacije (»Vedno na tak način skušam naravnat, da jim je zanimivo. 

In če kdo reče, da je bil doma zaradi kakega praznika, ki ni pač iz našega okolja, pol naredi iz 
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tega govorni nastop. Pa kake baklave spečejo pa prinesejo. Tako da tudi drugi spoznavajo. Pa 

js sem radovedna. Pri matematiki to bolj težko.«). Svoje delo v razredu vendarle prilagaja, kar 

je zanimivo tudi dijakom samim: »Zanima jih. Zelo jih zanima. Prvi letnki, ne. Iz generacije v 

generacijo se zmeraj bolj gladi. Mogoče sm js idealistka … Je pa čutit razliko.«.  
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10 ANALIZA IN INTERPRETACIJA DOBLJENIH REZULTATOV 

 

Tip srednje šole in potomci priseljencev 

D., L., S. in N. obiskujejo strokovne šole, medtem ko intervjuvanca H. in M. poklicno šolo. 

Zanimivo je, da tako za H. kot tudi za M. trenutna šola ni bila prva izbira. H. se je namreč 

najprej prijavil na strokovno šolo elektro-računalniške smeri, kar je bila tudi želja njegovih 

staršev, vendar si je nato premislil in sledil svoji želji, M. je pa sprva obiskovala strokovno šolo 

okoljevarstvene smeri, vendar se je zaradi težav pri angleščini ob prvem ocenjevalnem 

obdobju preusmerila na poklicno trgovsko šolo. 

Raziskava (raziskava med devetošolci v Sloveniji, v okviru mednarodne raziskave programa 

GOETE – Governance of Educational Trajectories in Europe) je pokazala, da imajo starši velik 

vpliv ali celo nadzor pri odločanju svojih otrok za izbiro srednje šole. Stališča in interesi staršev 

imajo namreč pomembno vlogo pri izbiri srednje šole (Žakelj in Švab, 2011). V mojem primeru 

je videti, da so se intervjuvani dijaki za izbiro srednje šole odločili sami in so ob tem imeli tudi 

podporo staršev, izjema je le intervjuvanec H., ki je kljub željam staršev po vpisu na strokovno 

šolo sledil svoji odločitvi in sedaj zaključuje triletno poklicno šolo. 

Sama opažam, da je pri odločitvi za srednjo šolo zmeraj bolj pomembna možnost nadaljnjega 

izobraževanja (študija) in možnost zaposlitve po končani srednji šoli. Vendar je slednje, zaradi 

nestabilnega in spreminjajočega trga dela, skoraj nemogoče napovedati. Tako so učenci in 

njihovi starši pod velikim pritiskom ''prave'' odločitve, saj se zavedajo, da odločitev, ki se 

trenutno zdi najboljša, čez tri ali štiri leta morda to ne bo več. Tudi Živoder (2001) ugotavlja, 

da je trg dela nestabilen in celo neskladen, zato je težko razumno in pravilno izbrati pravi 

poklic. Ta izbira pa je kljub temu, ali morda prav zaradi tega, zelo pomembna za mladostnike, 

ko se odločajo za izbiro srednje šole. Izbira poklica je namreč v sodobni družbi pomemben 

element identitete posameznika. Izbira je velika, kar le še otežuje izbor poklica in pomeni, da 

mora mladostnik izbrati takšnega (poklic), ki mu bo prinesel uspeh, srečo in izpopolnjenje. 

Izbira srednje šole lahko prinese psiho-socialne posledice, ker so mladostniki pod pritiskom 

prave odločitve, saj bodo v nasprotnem primeru posledice nosili sami (prav tam).  

Čeprav je raziskava ljubljanskih petnajstletnikov (Razpotnik, 2004) potrdila povezavo med 

etnično pripadnostjo učencev in tipom srednje šole, ki jo obiskujejo, tega ne morem trditi za 

intervjuvane dijake v pričujoči raziskavi. Potomci priseljencev naj bi obiskovali predvsem 

triletne poklicne srednje šole, medtem ko se jih dosti manj vpiše v štiriletne programe in 

gimnazije (prav tam). Na podlagi rezultatov projekta PISA (Program mednarodne primerjave 
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dosežkov učencev - Programme for international student assessment) (Kroflič in Peček Čuk, 

2009b) se postavlja dodatna domneva »o visoki socialno-kulturni heterogenosti med 

različnimi vrstami srednjih šol ter o socialno-kulturni homogenosti znotraj posamezne srednje 

šole, kar neposredno govori o socialnem izključevanju.« (prav tam, str. 19). Vendar sta H. in 

M., ki obiskujeta triletno poklicno šolo navedla, da imata v razredu zelo malo neslovenskih 

sošolcev. H. pove, da jih ima le pet (»Ja, en je Hrvat, en pa Albanc, ostali smo pa Bosanci.«), 

M. pa pove, da so v razredu le tri Neslovenke (»Ne, nisem, dve sma, tri.«). 

Medtem ko D., L., S. in N., ki obiskujejo štiriletne strokovne šole, predstavijo drugačno sliko 

narodnostne pestrosti v razredu. D. navaja, da je v njegovem razredu več kot polovica 

Neslovencev (»Ja, no, ne zdj čist točno, ampak, če nas je 23 v razredu, nas je 13, ki nismo čisti 

Slovenci, ampak smo prišli iz Juge pa to. 10 pa Slovenci.«), L. pove, da jih je okoli sedem, S. 

predstavi izredno pestro razredno sestavo: »Seveda. Vse se najde (smeh). Slovenci, Hrvati, 

Srbi, Muslimani, Albanci, Albanec je pri nas. To bi blo to v razredu. Pa po moje je tk v vseh 

razredih, večinoma.«. 

Razlog za to gre morda iskati v mestu Velenje oz. v njegovi mešani sestavi prebivalstva. Velenje 

izstopa po multietničnosti, odstotek slovenskega prebivalstva je namreč v tem mestu med 

najnižjimi. Ta podoba je rezultat živahnega razvoja mesta, predvsem na račun premogovnika 

kot temeljnega gibala mestnega razvoja (Zupančič, 2005). Toda povečana zastopanost 

neslovenskih narodov v Velenju še ni razlog, da jih več obiskuje štiriletne programe, medtem 

ko je v triletnih programih več slovenskih otrok. Glede na zgoraj omenjeno raziskavo 

(Razpotnik, 2004), bi to kvečjemu pomenilo, da bi v Velenju bili triletni programi zasedeni s 

strani neslovenskih otrok. Ali to pomeni, da se v Velenju neslovenski mladostniki vpisujejo v 

štiriletne programe in morda s svojim uspehom izpodrivajo slovenske vrstnike? Za odgovor na 

to vprašanje bi bila potrebna dodatna raziskava, vezana na lokalno okolje. Splošen odgovor 

pa bi lahko našli v predpostavki avtoric (Ule in Zidar, 2011), da v tem času mladi čutijo močan 

pritisk, da bi bili uspešni. Vpis v splošne oblike izobraževanja (gimnazije) tako razvrednoti 

poklicne šole do te mere, da nekateri učenci ne priznajo svojim sošolcem, da se želijo vpisati 

na poklicno šolo, saj se tega sramujejo. Če se pa vrnem na lokalno okolje, pa lahko 

predvidevam, da se fantje v Velenju odločajo za rudarsko šolo zaradi popolnoma brezplačnega 

šolanja in možnosti nadaljnje zaposlitve ter solidnega zaslužka. H. je izmed vseh 

intervjuvancev edini, ki daje prednost zaposlitvi pred nadaljevanjem šolanja, kar je tudi v 

nasprotju z željo njegovih staršev, ki bi si želeli, da bi šolanje nadaljeval še na visokošolski 

ravni. Sicer si želi svojo izobrazbo nadgraditi iz poklicne na strokovno raven in se nato zaposliti. 
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Pomen šolanja vidi prav v pridobitvi poklica. V Velenju se veliko osnovnošolcev odloča za 

rudarsko šolo, pri čemer gre razlog iskati v kadrovskih štipendijah, ki jih vsako leto razpisuje 

Premogovnik Velenje (Janežič, 2007). V želji po finančni neodvisnosti oz. po dodatnem 

finančnem prilivu v družini, se je tako kar nekaj mladostnikov odločalo raje za rudarsko šolo. 

Izjava intervjuvanca H. (»Pa še zdj je vlko zanimanje za ta poklic, v Velenju je to najbolj 

obstoječa firma.«) jasno naznani še en razlog za izbiro triletne rudarske šole, to je možnost 

zaposlitve po končanem šolanju in seveda soliden zaslužek. 

Učenci in njihovi starši se namreč zavedajo, da so se socialno-ekonomski pogoji spremenili, da 

danes visoka stopnja izobrazbe ne pomeni nujno boljšega izhodišča za naprej, ali z besedami 

avtorice Živoder (2011, str. 1439): »Izobraževanje ni zadosten pogoj za uspešno in varno 

kariero.«. Zaradi negotovosti v družbi nihče ne ve, kako si zagotoviti dostojno življenje in 

položaj v družbi. Starši in otroci skušajo omiliti tveganje z višjo izobraževalno ravnijo, saj je ta 

varnejša in manj tvegana za boljše življenje (Živoder, 2011; Kilpi-Jakonen, 2011). Pri odločitvi 

za rudarsko šolo pa učenci in njihovi starši, ne glede na kulturno pripadnost, pričakujejo 

zaposlitev in plačo, ki predstavlja dostojno življenje. 

 

Izjava intervjuvanke MM. priča, da so nekateri učitelji mnenja, da so neslovenski mladostniki 

sposobni zgolj za triletne poklicne šole (»Je vztrajal [razrednik, op. avtorice], da če ima težave 

na gimnaziji, naj se vpiše na kero drugo šolo in po njegovem bi morali vsi Bosanci it na triletne 

šole. In to je blo v pričo mene rečeno.«), medtem ko intervjuvanec SM. meni, da je vsaka 

generacija priseljencev bolj izobražena in se zaradi tega statusa lahko tudi bolj bori za svoje 

pravice (»Sj tretja generacija bo to popravla. Js sem 100%, da se bojo borili. Lej, naši starši so 

prišli nešolani, s štirimi razredi, na primer. Ti si končala srednjo, tvoj otrok bo zihr faks, pol bo 

pa bog ve kaj delal. To bo odskočna deska.«). Morda gre razlog za povečan vpis neslovenskih 

otrok v štiriletne strokovne šole iskati prav v smeri razmišljanja intervjuvanca SM. 

O potomcih priseljencev in njihovi izbiri srednje šole veliko piše tudi Lesar (2002a; 2002b). 

Tako kot Razpotnik (2004) tudi on ugotavlja, da je na srednjih poklicnih šolah več dijakov 

neslovenske narodnosti kot na srednjih strokovnih šolah, na slednjih pa jih je več kot na 

gimnazijah. Lesar (2002a; 2002b) sklepa, da na delež mladine neslovenske narodnosti prav na 

poklicnih šolah ne vpliva toliko narodnost, pač pa izobrazba staršev, šolski dosežki ostalih 

družinskih članov ter učni uspeh učenca v devetem razredu osnovne šole.  

Nekoliko v šali, nekoliko zares bi lahko rekli, da sta starša iz tipične velenjske družine zaposlena 

bodisi oba v Gorenju bodisi mama v Gorenju, oče pa v rudniku in to velja tako za avtohtone 
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kot za priseljene družine. Če razmišljam v tej smeri, se mi ponuja predpostavka, da zaradi tega 

v Velenju ni takih razlik v socialno-ekonomskem statusu med priseljenci in ostalimi, kar za 

večino drugih regij v Sloveniji (npr. osrednjeslovenska regija, po Dekleva in Razpotnik, 2002) 

ne velja. Torej če v Velenju priseljenci, v primerjavi z ostalimi, niso pripadniki nižjega socialno-

ekonomskega statusa, bi lahko po sklepu avtorja Lesar (2002b) pojasnili, zakaj se v Velenju 

priseljenci vpisujejo v štiriletne strokovne šole bolj kot pa v triletne. Odgovor gre tako iskati v 

socialno-ekonomskem statusu in ne v etnični pripadnosti. Ule in Zidar (2011) pa opozarjata, 

da je povečan vpis mladostnikov na zahtevnejše srednješolske programe v zadnjem času bolj 

pravilo kot izjema in nadaljujeta, da to ne pomeni, da je sodobna mladina sposobnejša, pač 

pa da so se znižali standardi teh programov ali pa da se mladostniki z nižjimi sposobnostmi na 

določenih področjih soočajo s previsokimi zahtevami programov, ki jih obiskujejo. 

 

Pomen šolanja: poklic ali izobrazba? 

Študija PIRLS (Zelena knjiga, 2008) dokazuje, da visokošolski študij zaključi razmeroma nizko 

število potomcev priseljencev. Dejavnik, ki na to vpliva, je ravno povečan vpis potomcev 

priseljencev v poklicne šole, ki navadno ne vodijo do visokošolskega ali univerzitetnega 

izobraževanja. 

V nasprotju s študijo PIRLS (prav tam) pa intervjuvanci iz pričujoče raziskave (razen 

intervjuvanca H.) želijo pridobiti visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo, pri čemer jih 

spodbujajo tudi starši. Intervjuvanec D. sicer razmišlja, da bi se najprej zaposlil in ob delu 

nadaljeval s študijem. Njegova želja je namreč, da bi si našel zaposlitev izven meja Slovenije, 

natančneje v Avstriji, saj ima tam sorodnike. Tudi pri tem ima absolutno podporo staršev, se 

pa verjetno zaveda, da mu starši finančno ne morejo veliko pomagati, zato bi s študijem 

nadaljeval ob delu. Nadaljnje izobraževanje na višjih šolah in univerzah je v porastu, 

ugotavljata avtorici (Ule in Zidar, 2011), mladi si namreč podaljšujejo izobraževalni proces in 

si želijo pridobiti visoko stopnjo izobrazbe, za kar verjamejo, da jim bo olajšalo prehod v 

zaposlitev.  

 

Medtem ko intervjuvancu H. šolanje pomeni pridobitev poklica, ostalim intervjuvancem 

pomeni pridobitev znanj, splošno razgledanost, veljavo v družbi, ali kot to pove intervjuvanka 

S.: »Hmmm… Brez tega absolutno, kot sem že prej rekla, si nič. Pa ne sam, da bi dobil službo, 

ampak na sploh v življenju morš bit razgledan. Mislim, ni zdj to sam v poklicu, da bi vedel sam 

za svoj poklic. Ampak tud tk na splošno, da bi vedel stvari, ko so osnovne. Svojim otrokom, da 
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bi lahk razlagal, da bi vidli oni sami tud, koliko pomeni izobraževanje, inteligentnost. Ne samo, 

da si naredil štiriletno pa faks in to je to. Pač morš bit res razgledan. V današnjem življenju brez 

tega ne morš.«. Ali intervjuvanec D.: »Priložnost. Z eno besedo, če bi povedal. Če bi pa mogel 

to zdj razjasnit pa priložnost zato, ker dobim znanje, se lahko dokažem s trudom, se znajdem 

v svetu.«. 

Raziskave (Kurdija, Ule in Živoder, 2011) kažejo, da učni uspeh učencem ne predstavlja 

ključnega dejavnika za kasnejše življenje in uspešno kariero. Izobrazba se torej učencem ne 

zdi tako pomembna za pridobitev zaposlitve, ampak večji pomen pripisujejo poznanstvom 

pravih ljudi. Nadalje avtorji (prav tam) razmišljajo o trgu dela, kjer je v zadnjih letih vse manj 

priložnosti, kar je lahko glavni razlog za zgornjo ugotovitev. Odličen učni uspeh torej ni 

zagotovilo za zaposlitev, če ne poznaš pravih ljudi, ki ti lahko pri tem ''pomagajo'', vendar si 

mladostniki in njihovi starši ne želijo tvegati, zato raje stremijo po čim višji izobrazbi, kar jim 

bo morda prineslo prednost pri zaposlitvi. In pri upoštevanju rezultatov pričujoče raziskave se 

lahko strinjam z avtorji, saj intervjuvanci vidijo pomen izobrazbe predvsem v pridobivanju 

novih znanj, splošne razgledanosti in veljave v družbi, medtem ko je pridobitev poklica in 

zaposlitev bolj na stranskem tiru in predstavlja zgolj dodatek vsem zgoraj naštetim 

prednostim, ki jih, po mnenju intervjuvancev, prinaša izobraževanje. 

 

Učni uspeh intervjuvanih dijakov in pričakovanja staršev 

Intervjuvani dijaki so večinoma zadovoljni s svojim uspehom v šoli, saj vsi dosegajo prav dober 

ali odličen šolski uspeh in nekateri menijo, da imajo še kar nekaj rezerve in bi lahko bili tudi 

uspešnejši (npr. intervjuvanec N.: »Ja, lahko bi bil odličen. Lahka bi mel povprečje štir pika pet, 

če ne bi bila matematika tri.« in intervjuvanec D.: »Ja ja, to definitivno. Zdj se nč ne učim pa 

dobivam trojke pa štirke, po tem vem, da mam neki na rezervi. Tk da … Sam, ko se mi ne da.«).  

Statistika na področju izobraževalnih sistemov v državah EU (študija PIRLS, Zelena knjiga, 

2008) je pokazala, da veliko potomcev priseljencev dosega slabše rezultate na področju 

šolanja kot njihovi vrstniki, nekatere raziskave kažejo (Alonso-Tapia in Simón, 2012), da so tudi 

njihova pričakovanja po uspehu manjša. Na podlagi opravljenih intervjujev, ki sicer dokazujejo 

ravno nasprotno, torej visoka pričakovanja dijakov potomcev priseljencev po učnem uspehu 

v šoli, ne morem delati zaključkov in rezultate posploševati na širšo množico. Lahko pa 

predpostavljam, da je življenjski uspeh v današnji družbi vrednota, kar je zapisano že zgoraj, 

in mladi se čutijo odgovorne za svoj (ne)uspeh v življenju, kar lahko prvič prevzamejo v svoje 

roke in dokažejo ravno skozi učni uspeh v procesu izobraževanja. Zanimiva je ugotovitev (na 
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podlagi raziskave ''GOETE''), da učenci na eni strani poudarjajo, da so sami odgovorni za uspeh 

v šoli in v življenju nasploh, medtem ko se na drugi strani zelo zanašajo na podporo družine, 

zlasti staršev. Starši imajo tako pomembno vlogo pri podpori svojih otrok, kakor tudi pri 

njihovem nadziranju (Žakelj in Švab, 2011). Ker predstavlja družina in sorodstvo priseljencem 

velik pomen, se potomci priseljencev trudijo, da ne bi razočarali svojih staršev in ostalih 

sorodnikov.  

Intervjuvani mami za svoja otroka namreč menita, da bi lahko bila v šoli uspešnejša. 

Intervjuvanka HM. meni, da bi lahko bil njen sin H. tudi boljši, čeprav je že sedaj med 

najboljšimi tremi v razredu (»Pa če bi se potrudio mogo bi bit najboljši u razredu, mogo bi bit 

čist odličan. Mogo bi bit još bolji. Za ovi uspijeh, mislim da se nije toliko ni trudio da ga je 

dostigo. Možda da je treči u razredu. Njih tri da su prav dobri. Nema odličnog u razredu.«). Vse 

to kaže na visoka pričakovanja staršev, česar se zavedajo tudi dijaki. Intervjuvanka M. pove: 

»Ja, oni [starši, op. avtorice] vedno pravijo, da bi lahko blo boljš.«. Na tem mestu je potrebno 

predstaviti dejstvo, da so v današnjem času, ko je uspeh visoko na lestvici ugleda, zahteve 

staršev do svojih otrok lahko tudi v neskladju z dejanskimi kompetencami in sposobnostmi 

otrok. Mladostniki se tako soočajo z velikimi pritiski, za morebiten lastni neuspeh krivijo sebe 

(Ule in Zidar, 2011). 

Lesar (2002b) ugotavlja, da starši z nižjo izobrazbo do svojih otrok ne gojijo visokih pričakovanj 

v zvezi s šolanjem ter da jih težje spodbujajo in pomagajo pri učenju, Alonso-Tapia in Simón 

(2012) pa na podlagi raziskave v Španiji trdita, da imajo priseljenske družine nižja pričakovanja 

do boljših šolskih rezultatov in višje izobrazbe kot španske družine. Kljub temu se je pri mojem 

primeru izkazalo, ne le, da starši na svoje otroke pritiskajo z visokimi pričakovanji, pač pa jih 

tudi spodbujajo in jim nudijo podporo pri šolskem delu. Intervjuvancu N. je tako mama 

priskrbela inštrukcije za fiziko, intervjuvanka M. pove, da jo spodbujajo k pravočasnemu 

učenju (»Me pa vprašajo, kdaj mam kak test pa kdaj se grem učit, da mi ne bo prepozno 

(smeh).«), D. pove, da mu večkrat ponudijo pomoč pri učenju, vendar je ne potrebuje (»Mama 

mi je velikrat rekla, če rabim kej, sem rekel, da pač ne.«).  

Družbena klima se v zadnjih letih spreminja in nam iz dneva v dan bolj jasno naznanja, da smo 

za svoj uspeh odgovorni sami, kakor smo sami krivi tudi za lasten neuspeh. Tega se očitno 

zavedajo tudi mladostniki oz. se mladostniki tega celo najbolj zavedajo, saj ves čas odraščajo 

v tem duhu, medtem ko njihovi starši to šele spoznavajo in morda zaradi lastnega neuspeha 

(ali slabšega uspeha, kot so si ga zase želeli) svoje otroke spodbujajo in jim dopovedujejo, da 

so oni sami odgovorni za svoj (ne)uspeh. 
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Intervjuvani dijaki se prav tako zavedajo, da snov srednje šole presega sposobnosti 

marsikaterega starša, zato verjetno niti ne računajo na njihovo pomoč na ta način, kar zelo 

dobro ponazori izjava intervjuvanke S.: »Ne! Sama se učim. Dovolj sem stara. V osnovni se 

spomnim, mi je oče velikrat pomagal, se spomnim, še posebi matematiko. Decimeter, 

centimeter, to mi ni šlo nikol  (smeh). On mi je vedno pomagal, ker on, on je zelo razgledan 

človek. Mama je pa bolj tk (smeh), zato mi je oče vedno pomagal.«. Večina staršev 

intervjuvanih dijakov ima namreč končano štiriletno tehniško šolo, izjemi sta mami 

intervjuvank S. in M., ki imata dokončano le osnovno šolo in pa oče intervjuvanca N., ki si je 

ob delu pridobil še višješolsko izobrazbo.  

Vedeti je treba, da starši obrobnih kulturnih in socialnih skupin težje pridejo v šolo, ker se 

zaradi svoje nižje izobrazbe pogosto počutijo ogrožene. Niso namreč tako spretni pri uporabi 

jezika in so bolj nerodni v komuniciranju (Resman, 2003). Nasprotno pa intervjuvanka U2. 

pove: »Ampak morem rečt, po mojih izkušnjah se zelo zavzamejo [starši priseljenci, op. 

avtorice] za svoje otroke in se tudi zelo odzivajo na pozive na govorilne ure in roditeljske 

sestanke. Res. Js nimam nobenih problemov s tem.«. Resman (prav tam) nadalje ugotavlja, da 

se starši kulturnih in socialnih skupnosti zavedajo, da je osebnostno, socialni in ekonomski 

vzpon njihovih otrok mogoč le prek šole, zato jim je še toliko bolj do tega, da otrok dobro dela. 

To lahko pojasni odzivnost staršev na šolske pozive in tudi njihova visoka pričakovanja in 

spodbujanje svojih otrok k šolskemu uspehu. 

 

Počutje v šoli in samopodoba 

Vsi intervjuvani dijaki, z izjemo intervjuvanca N., se v šoli počutijo dobro. Počutje v šoli bi lahko 

povezala z razumevanjem s sošolci in s priljubljenostjo intervjuvancev v razredu, saj vsi, razen 

intervjuvanca N., menijo, da so med sošolci priljubljeni. N. navaja, da v razredu ni navezal 

prijateljskih stikov ter da se prišteva med nepriljubljene. Razlog za nepriljubljenost vidi v svojih 

dobrih ocenah: »Zato, ker … Ne vem … Nikol nisi bil priljubljen, če si bil … kk bi rekel? Piflar! 

Pač, če maš dobre ocene te nikol niso meli za priljubljenega.«. Glede na to, da imajo tudi drugi 

intervjuvanci lepe ocene, bi morda razlog za nepriljubljenost N. iskala v njegovi nizki 

samopodobi. Čeprav dober učni uspeh praviloma vpliva na pozitivno samopodobo 

mladostnika, Reasoner in Dusa (1999) navajata še pomembnejše dejavnike za pozitivno 

samopodobo: občutek varnosti, zavest identitete, občutek pripadnosti, izoblikovan življenjski 

cilj/smisel življenja ter občutek zmožnosti. Intervjuvanec N. nima občutka pripadnosti, vsaj kar 

se tiče šolskega prostora, prav tako pa njegova zavest o identiteti nekoliko šepa. Kasneje bomo 
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videli, da se sicer zaveda svoje narodne pripadnosti, vendar o tem nerad govori in se nerad 

izpostavlja. Videti je, kot bi ga bilo strah, da ga drugi ne bodo sprejeli zaradi tega, ker je, kar 

je. M. meni, da je njena priljubljenost odvisna od skupin, ki so se oblikovale znotraj razreda. V 

krogu svojih prijateljic se počuti priljubljeno, medtem ko meni, da v krogu drugih ni najbolj 

priljubljena. D., S., H. in L. pa v trenutku izstrelijo, da so priljubljeni in to tudi podkrepijo z 

določenimi vzroki (npr. intervjuvanec D.: »Ne vem, ker se rad zabavam, samozavesten sem, 

nisem sramežljiv preveč, lahka se tud delam norca iz sebe, brez da bi pretiraval, ampak znam 

se pošalit na svoj račun… Družaben sem! Velik lahka povem, na vsako temo lahka kaj dodam, 

z vsakmu najdem neki skupnega, pa tk.«). Učenca oz. dijaka lahko namreč na razredni lestvici 

(Trstenjak, 1974) dvignejo ali potlačijo njegove osebne oz. karakterne lastnosti, čeprav ni med 

učno najuspešnejšimi in čeprav ne izhaja iz ugledne družine in niti ni med najprivlačnejšimi. 

To bi lahko pomenilo, da intervjuvanec N. nima razvitih dovolj osebnostnih lastnosti, ki bi bile 

priljubljene med njegovimi sošolci, medtem ko ostali intervjuvani dijaki le-te posedujejo, 

zaradi česar so zadovoljni sami s seboj, imajo pozitivno samopodobo. Večinoma dobro počutje 

potomcev priseljencev v šoli lahko predstavlja njihovo vključenost v slovenski šolski sistem in 

življenje v družbi nasploh. 

Tudi z učitelji se intervjuvani dijaki večinoma dobro razumejo. Sicer navajajo, da občasno 

prihaja do določenih trenj, vendar so v večini zadovoljni z njimi. Intervjuvanka S. takole opiše 

odnose z učitelji: »Hm… Za ene mam občutek res, da me majo radi. Po pogovoru pač, ko vidiš, 

če se pogovoriš, pa za kake ocene, kk bi popravljal pa na sploh, ko se menimo z razredničarko 

tud ostali, mamo tak odnos, fajni a ne. Z ostalimi je pa… Mislim z nekaterimi je tk, da sam, da 

si pri pouku in to je to. Odpišeš test, vprašan si, ne pa da bi mela neke posebne odnose z njimi.«. 

 

V šoli se pojavljajo težave mladostnikov pri določenih predmetih. Tudi intervjuvanci niso 

nobena izjema, saj ima skoraj vsak izmed njih predmet, ki mu povzroča težave. M. ima težave 

z angleščino, L., D. in N. se soočajo s težavami pri matematiki, medtem ko H. in S. nimata 

tovrstnih težav. Sicer pri nikomur ne gre za neobvladljive težave, kvečjemu da porabijo 

nekoliko več časa za učenje teh predmetov, zato omenjenih težav ne povezujem z njihovim 

ozadjem priseljenstva. Intervjuvanka S. celo meni, da bi si bila za določene težave v šoli kriva 

sama (»Hm ... Ne bi rekla, da mam težave. Če bi mela težave, bi si bla sama kriva, ker se ne bi 

učila … Edino, če ne bi zastopla al pa neki, pa če bi se potrudla bi tud to šlo. Posebnih težav pri 

nekem predmetu … Niti ne. Ne, ker se vse da naučit!«), kar je zelo dober pokazatelj teorije o 
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''individualni odgovornosti'', ki sem jo omenjala v prejšnjem poglavju, po kateri je vsak 

posameznik odgovoren za lasten (ne)uspeh. 

Pri intervjuvanki L. so se težave pojavljale v lanskem šolskem letu, vendar ni šlo za težave pri 

določenem predmetu, ampak je v nekem trenutku izgubila zanimanje za šolo in vse povezano 

z njo (»Nič me ni zanimalo. Vseen mi je blo za šolo, za vse. Zdj sem se pa zresnala in hočem 

naredit to šolo super.«). Da je prebrodila to krizo, je v veliki meri odgovorna njena mama, ki ji 

je stala ob strani z nasveti in pogovorom ter vzornica Lady Gaga, ki ji daje inspiracijo in voljo. 

Mladostniki v času odraščanja pogosto iščejo svoje mesto v svetu in se sprašujejo o 

smiselnosti, zato ni nič nenavadnega, da se v tem času soočajo s tovrstnimi težavami tudi 

znotraj šolskega sistema. 

 

Diskriminacija znotraj šolskega sistema 

Intervjuvani mami sta podporo otroku v izobraževalnem procesu nudili celo na tak način, da 

sta se zavzeli zanju, ko se jima je v šoli zgodila krivica na račun narodnostne pripadnosti. 

Čeprav pričujoča raziskava sloni na srednješolskem izobraževanju, se mi zdijo primeri 

diskriminacijske prakse v osnovni šoli prav tako zelo pomembni, saj lahko bistveno vplivajo na 

razvoj identitete otroka oz. mladostnika. Intervjuvanka HM. pove, da je učiteljica v osnovni 

šoli H. zmerjala z Bosancem ter ga poslala tja, od koder je prišel, vendar je ob prihodu mame 

v šolo vse to zanikala (»Ja, nisu dali rečt da je tako, znaš. Tako su se branili! Oni smatraju da 

to ne rade i da je to pravedno. Da si to djeca izmišljuju i ovo i ono. Normalno, svako sebe 

zagovarja.«). 

Kadar so učitelji diskriminatorni, je največji problem v tem, da v večini to počnejo nenamerno, 

nezavedno. Delujejo na podlagi nekaterih neozaveščenih stereotipov in predsodkov, ki jih imajo 

ljudje v družbi do nekaterih marginaliziranih skupin (Javornik Krečič, 2006). Ali ne bi morali tisti, 

ki delajo v vzgoji in izobraževanju z otroki in mladostniki, delati na sebi, odkrivati in presegati svoje 

predsodke in stereotipe, da bo njihov pristop čim bolj objektiven? Je moje vprašanje morda 

nekoliko naivno, ali bomo nekdaj le dosegli spremembo v izobraževanju bodočih učiteljev? 

Intervjuvanec H. je tako tudi v srednji šoli občutil diskriminacijo s strani učiteljev, za kar bi težko 

rekli, da je bilo nenamerno oz. nezavedno. Tokrat je šlo za inštruktorje na praktičnem pouku, kjer 

so ga tudi zmerjali z ''bosančkom'' in se norčevali iz njegovega praznika (»Bosanček pa neki o 

Bajramu pa take neke fore majo.«). Ker se je zavzel za sebe in povedal, da ga te žaljivke motijo, si 

je skoraj zapečatil možnosti za zaposlitev po opravljeni srednji šoli (»Pa ne vem, neka črna knjiga 

[v katero so ga hoteli zapisat, op. avtorice]. Pol pa to gledajo pri zaposlitvi, a ne.«). Rešilo ga je 
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posredovanje očeta: »Ne, ker je ati šel, pač na rudnik, temu glavnemu šefu. Pa se je zmenu, da 

so me prestavli na drugo izmeno, da nisem več pri njem [inštruktorju, ki ga je najbolj žalil, op. 

avtorice].«.  

Čeprav učitelji ne smatrajo, da bi učenci na podlagi pripadnosti določeni etnični skupini imeli 

slabše možnosti za uspeh v procesu izobraževanja, pa je mnenje učencev samih drugačno. 

Slednji namreč navajajo (Razpotnik, 2011), da niso obravnavani enako, še zlasti, ko gre za 

ocene. Priseljenci in potomci priseljencev se pogosto znajdejo v takšnih situacijah, kot na 

primer intervjuvanec H.: »Ja, vsi so govorili, da bi moral dobit višjo oceno, sam pol nisem dobil. 

To se je ravno včeri zgodilo.«. Čeprav so v razredu na to opozorili razrednika, se ni odzval in je vse 

skupaj ignoriral (»Ja, povemo, da dobivamo slabe ocene sam zato, ker smo Bosanci. Pol pa nič, 

naprej nadaljuje z razlago.«). Raziskava (Dekleva, 2002) je pokazala, da učenci  mislijo, da so 

priseljenci v šoli diskriminirani ter da tudi šolski delavci opažajo bolj negativno obravnavanje 

priseljencev v šolah, ki temelji predvsem na predsodkih in stereotipih. Diskriminacija s strani 

učiteljev je torej lahko eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na slabše učne rezultate potomcev 

priseljencev. 

Tudi intervjuvanka L. se sooča s težavami, ki se pojavljajo med njo in učiteljico slovenščine: »Pri 

slovenščini. Ne vem, zaka. Prvo sem misla, da ji nisem js všeč, ker js … ker moji niso iz Slovenije. 

Mmm … Sam ne vem … Enostavno me ma na piki. Karkoli nardim, al me takoj vpiše v dnevnik 

al mi vzame zvezek pa ga oceni. Ne vem, zaka.«. Doda še, da se podobno dogaja še njeni sošolki, 

ki prav tako ni Slovenka. Kljub temu L. ni prepričana, da ima to kakšno povezavo z njeno 

narodnostno pripadnostjo, kakor da ne bi mogla verjeti, da lahko učitelj dela tovrstne razlike 

(»Štirko mam [pri slovenščini, op. avtorice]. Tk da nima nekega razloga, da bi blo zarad 

neznanja. Pa že lani me je mela ona, pa je blo isto. Čeprav lani sem mela slabše ocene. Letos 

je pa ful boljš pa je še zmeri isto. Sam ne vem, če je zarad narodnosti. Nikol ne pokaže tk 

direkt.«). Takšno gledanje je verjetno povezano z njeno vzgojo, saj jo mama vzgaja v duhu, da ni 

boljših in slabših narodov. Mama meni, da se njena hči L. in učiteljica slovenščine preprosto ne 

ujameta kot osebnosti ter da pripadnost nevečinskemu prebivalstvu nima s tem nobene povezave 

(»Ne s tem [narodnostjo, op. avtorice], ampak verjetno, da sta oni dve taki osebnosti, da se 

nista ujeli najboljš (smeh). In pol si je učiteljica misla, evo pa ti bom js zdj neki naredla … Ne 

zaradi tega. Ne. Čist neki drugega je, po moje.«). 

Vendar sta Toličič in Zorman že leta 1977 v zvezi z ocenjevanjem učiteljev dokazala, da dosegajo 

učenci iz skupin z različnim socialno-ekonomskim statusom, kljub enaki inteligentnosti in 

podobnim rezultatom na testih znanja, različne uspehe pri ocenjevanju s strani učiteljev. To 
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pomeni, da pri ustnem spraševanju, pri spisih in drugod, kjer ima vlogo učiteljevo subjektivno 

ocenjevanje, učenci oz. dijaki iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, kamor 

praviloma spadajo tudi potomci priseljencev, dobivajo slabše ocene, kot bi jih dobili na 

objektivnih testih znanja. Iz tega lahko sklepam, da so potomci priseljencev dejansko 

uspešnejši, kot to kažejo njihove šolske ocene. Nekaj let kasneje je tudi Makarovič (1984) 

ugotovil, da so učitelji pristranski pri ocenjevanju učencev z različnim socialnim poreklom. In 

kot kažejo izjave intervjuvancev tudi danes, še nekaj let kasneje, ni nič drugače. 

 

Intervjuvanka M. je prepričana, da je bila žrtev diskriminacije s strani učiteljice, ko ji le-ta ni dovolila 

izraziti svojega mnenja in je pred celim razredom zanikala obstoj bosanskega jezika (»Ja. Glih pri… 

Mislim, da je bla zgodovina, ko je učitlca rekla, da bosanski jezik nikol ni… postojo, a ne. In pol 

sem js rekla, da je. Da so tud neki pisatelji, ki so zapustli knjige za sabo. Pa je rekla, da to ni 

res. In pol sem js rekla, da lahka naredim seminarsko nalogo o tem, ker vem, da je to tk, pa je 

rekla, da ne rabim. Sam js vem, da bosanski jezik je bil.«). S tem v zvezi Resman (2003) 

ugotavlja, da so stereotipi učitelja ovira za interkulturno pedagogiko. Posledica predsodkov 

učitelja je lahko tudi zmotno prepričanje o enakih potrebah vseh učencev, ki prihajajo iz iste 

kulturne skupine, kar nemalokrat pripomore k temu, da je učni uspeh teh otrok že v naprej 

določen kot slabši in da so ti otroci na nek način že na samem začetku stigmatizirani. Če bi 

učiteljica dala M. priložnost, da naredi seminarsko nalogo, bi s tem dala veljavo njeni manjšinski 

kulturi, kar bi vplivalo tudi na mišljenje ostalih dijakov v razredu, vsi, vključno z učiteljico, ali prav z 

njo na čelu, bi se naučili nekaj novega, M. bi se lahko bolje uveljavila v razredu in se bolje počutila 

v svoji koži. Vse to bi bilo že kar blizu interkulturni pedagogiki, ki je večina učiteljev še zmeraj ne 

izvaja. 

 

Intervjuvanec N. je opazil drugačno prakso učiteljev v osnovni in srednji šoli: »Mogoče zato, 

ker je spremenjen način dela [v srednji šoli, op. avtorice], da za delo ne šteje narodnost, ampak 

znanje, a ne. Na osnovni šoli pa je štelo za uspeh ne delo, ampak narodnost. To smo večkrat 

tud izrazli, tisti, ki nismo bli Slovenci. Smo se pogovarjali, da smo opazli.«. V osnovni šoli ga 

namreč niso predlagali za nadarjenega učenca in tudi ne za Zoisovo štipendijo, čeprav je 

dosegal vse pogoje, so pa predlagali slovenske otroke z bistveno slabšim uspehom. Tudi tukaj 

je moral posredovati oče, da so ga nato le predlagali, kar je bila pravilna odločitev, saj je bil 

identificiran za nadarjenega. Ker je bil v osnovni šoli odličnjak in zelo priden učenec, za 

drugačno obravnavo s strani učiteljev, ne vidi drugega razloga kot svojo narodnostno 
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pripadnost (»Pa tisti, ko so bili slovenske narodnosti, so bili bolj spoštovani. V osnovni šoli, v 

srednji ni več tako. Ljubljenčki so bili učiteljem, Slovenci, a ne.«). Videti je, da se intervjuvanci 

spomnijo kar nekaj primerov diskriminacijske prakse iz svojih osnovnošolskih let, medtem ko 

je diskriminacije v srednji šoli manj. Morda jih neprijetne izkušnje v osnovni šoli bolj 

prizadenejo in negativno vplivajo na njihovo počutje in osebnost, kot pa v srednji šoli, ko imajo 

že nekoliko bolj izoblikovano identiteto in samopodobo in so manj občutljivi na 

diskriminacijske opazke. Ali pa drži predpostavka, da je na višjih stopnjah izobraževanja vse 

manj diskriminacije ter delovanja na podlagi predsodkov in stereotipov. Na ta način potomci 

priseljencev višje kot gredo po lestvici izobraževanja, več možnosti za uspeh se jim ponuja, 

bolj se lahko dokažejo in uveljavijo, kar do določene mere dokazuje zgornji primer 

intervjuvanca N. 

 

Ugotovitve raziskav (Dekleva, 2002; Kobolt, 2005) kažejo, da so dijaki neslovenske narodnosti 

drugače (deprivilegirano) obravnavani od slovenskih dijakov. V našem primeru so bili 

intervjuvanci H., L., M. in N. resnično izpostavljeni določenim predsodkom in diskriminaciji, 

medtem ko intervjuvanca D. in S. ne opažata nikakršne diskriminacijske prakse s strani 

učiteljev. Intervjuvanec D. meni, da je znanje tisto, ki šteje (»Ne vem glih. Koker js vidim, učitlji 

ne delajo razlik. To je glavno! Važno, da vidijo v vsakem človeka s potencialom in da merijo 

potem kako je znanje in trud, ki je vložen.«), s čimer se strinja tudi intervjuvanka S. in še doda: 

»Zaka bi zdj js mela tri pa na primer da se mi gre za oceno, zaka bi js mela zdj manj zarad tega, 

ker sem, ne vem… na ić.«. Avtorica Mikuš Kos (1999a, 1999b) predstavi šolo na eni strani kot 

zaviralni, rizični dejavnik, ki negativno vpliva na učenca (zaradi diskriminacije, preganjanja, 

šolskega neuspeha, slabih odnosov z učitelji ali sošolci ipd.), na drugi strani pa je lahko šola 

varovalni dejavnik, ki varuje učenca, izpostavljenega dejavnikom tveganja, stresnim in 

travmatskim izkušnjam. Intervjuvanec D. in intervjuvanka S. pa z zgornjima izjavama ponovno 

nakažeta močno individualno odgovornost za (ne)uspeh. Da je vsak posameznik gospodar 

svoje usode, gospodar samega sebe (Živoder, 2011), je namreč glavna ideologija sodobne 

družbe. Tudi v izobraževanju ni nič drugače, saj učenci menijo, da če se bodo dovolj učili in 

delali za šolo, bodo dovolj uspešni, s čimer zavračajo, da bi imeli neenake možnosti v 

izobraževalnem procesu. Razpotnik (2011) meni, da izražanje neenakosti ni enostavno izginilo, 

ampak se je spremenila oblika izražanja neenakosti in posledice, ki jih neenakost prinaša. 

Mladostniki so namreč usmerjeni le na sebe in svoje življenje, ne opažajo pa širših zunanjih 

dejavnikov (Živoder, 2011), ki prav tako vplivajo na možnosti uspeha. Ker verjamejo, da so 
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sami odgovorni za vse, kar se dogaja v njihovem življenju, prenesejo družbeno kritiko na 

samokritiko in zunanjo prisilo za disciplino na samodisciplino. 

 

Tudi intervjuvana mentorja imata drugačen pogled na šolo v povezavi z neslovenskimi dijaki. 

Tako intervjuvanec SM. meni, da šolski sistem izredno dobro deluje ter da je v pomoč in je 

naklonjen dijakom potomcem priseljencev. Sicer mu otroci oz. mladostniki, ki so včlanjeni v 

društvo, potožijo, da dobivajo slabše ocene, ker niso Slovenci, vendar on meni, da v svoji 

narodnostni pripadnosti le iščejo vzroke za neznanje (»Res pa je, da se otroci v šoli sklicujejo 

na te zadeve [svojo narodnostno pripadnost, op. avtorice] in se skrivajo za starši, skrivajo svoje 

neznanje.«). Intervjuvanec SM. torej prav tako meni, da je vsak odgovoren zase in da vzrokov 

za neuspeh ne gre iskati zunaj sebe.  

Intervjuvanec SM. se iz svojih šolskih let spomni, da ga je imela učiteljica slovenščine ''na piki'', 

vendar tega ne pripisuje svoji narodnosti, pač pa svojemu nemirnemu vedenju. Na drugi strani 

pa intervjuvanka MM. meni, da bolj kot gremo v neke institucionalne sisteme, bolj so 

neslovenski otroci izpostavljeni diskriminaciji (»Zanimivo se mi zdi, da takoj, ko prideš v stik s 

strukturami, institucionalnimi strukturami, opažaš večjo diskriminacijo, kakor pa v navadnih 

pogovorih, dialogih.«). Podobno ugotavlja tudi Razpotnik (2002), ki meni, da bi lahko bila šola 

najprimernejši in zgleden prostor za vzgajanje in učenje sprejemanja različnosti, vendar opaža, 

da razlikovalni mehanizmi delujejo prav preko izobraževalnih in drugih [institucionalnih, op. 

avtorice] aparatov države. 

Intervjuvanka MM. je bila v času šolanja tudi sama žrtev diskriminacije (»Ko smo pisali 

eksterce, takrat je blo to še obvezno za vse. Js sem mela takrat vročino in sem prišla v šolo sam 

zato, da bi odpisala eksterce. Blo je 40 možnih točk in js se spomnem, da sem pisala 40 od 40. 

In mene profesor ni pohvalil. Sem bla tud edina Bosanka v razredu. Men je profesorica vrgla 

na mizo test in rekla, kako je ona lahko pisala 40, vi pa tako slabo. Ni blo pohvale, kljub temu, 

da so se tisti, ki so oboje pisali 40, srečali s predsednikom države. To je za šolo en lep dogodek. 

Fajn je videt, da maš učenca, ki je na obeh testih pisal 40 točk. Ne glede na to al je to Mitja, al 

je to Miladinka, al karkoli. S tvoje šole je, tvoj učenec je in to naj bi blo v ponos šoli.«), kar 

verjetno pogojuje njen pogled na šolo, kot institucijo, kjer so Neslovenci podvrženi šikaniranju. 

Poleg tega je zelo vpeta v izobraževanje svojih članov, saj večkrat tudi sama naveže stik s šolo, 

zaradi česar ima več možnosti, da bo priča diskriminaciji znotraj šolskega sistema. To je 

vsekakor zaskrbljujoče dejstvo, saj priča, da se področje interkulturnega izobraževanja že vsaj 

dvajset let ni spremenilo oz. se je morda celo poslabšalo. 
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Intervjuvani učiteljici sicer ne omenjata, da bi v šoli prihajalo do diskriminacije potomcev 

priseljencev s strani učiteljev, vendar je mnenje intervjuvanke U1. o priseljencih s Kosova (»Pa 

zlo so arogantni, oni se skoz menijo po svoje in takoj se najdejo. Med odmorom so skoz 

skupaj.«) obarvano s predsodki, če že ne z diskriminacijo. Morda tudi v tem primeru velja 

ugotovitev, da se učitelji svoje diskriminacijske prakse, stereotipov in predsodkov pogosto ne 

zavedajo in v skladu z njimi delujejo na nezavedni ravni.  

Lahko, da intervjuvani učiteljici izhajata iz sebe, ker sami ne vršita diskriminacije, menita da to 

velja tudi za vse ostale učitelje. U2. je namreč zelo vpeta med pripadnike manjšinskih 

skupnosti, saj izvaja tečaj slovenskega jezika za dijake tujce, kamor ne spadajo potomci 

priseljencev, vendar je lahko kljub temu bolj pozorna in senzibilna za potrebe dijakov 

priseljencev in dijakov potomcev priseljencev. Tudi U1. je bolj vpeta med potomce 

priseljencev v izobraževanju, saj jo ta tema osebno zanima in jo v okviru podiplomskega študija 

tudi raziskuje. Vse to je lahko razlog, da sta intervjuvanki ozavestili morebitne predsodke, ki 

sta jih imeli do pripadnikov drugih narodnosti in sedaj bolj opazita njihove potrebe in sta bolj 

naklonjeni ideji enakih možnosti za vse. 

 

Intervjuvani dijaki omenjajo tudi diskriminacijo s strani sošolcev oz. vrstnikov, vendar 

večinoma dodajajo, da gre pri tem bolj za šalo, da se na ta način šalijo med seboj. Toda kako 

vemo, kdaj smo prekoračili mejo med šalo in žaljenjem? Intervjuvanka L. izpostavi možnost, 

da je lahko kdaj kdo tudi užaljen zaradi zbadanja na račun narodnosti, vendar doda, da ona ni 

(»Ja, parkrat se zgodi. Sam to mislim, da se tud zabavajo mal. Na primer, če kdo kaj ne razume, 

ne zastopi takoj, mu pol rečejo, ja itak, če si Bosanc. Sam to je bolj hec. Šala na pol. Ne vem, 

mogoče je kdo tud užaljen. Sam mene ne bi s tem užalil.«). Tudi njena mama ima podobno 

mnenje glede zbadanja na podlagi narodnosti med dijaki: »Pa to je bolj tk, ne bi rekla žalitve, 

ampak to je bolj hec, po moje. Tak ko se mi včasih v službi pohecamo. Če meni pade kaj na 

glavo pa rečem, ah sj je bosanska, nč ji ne bo. Na svoj račun in pol se vsi smejijo, vejo za kaj se 

gre. Po moje otroci niso obremenjeni s takimi.« Diskriminacija se med otroci oz. mladostniki 

manifestira kot izogibanje, grobost, žaljivke, pretepi. Predsodki in diskriminacija se vzajemno 

dopolnjujejo, drug drugega nadgrajujejo. Otroci in mladostniki dominantne in manjšinskih 

narodnosti drugače interpretirajo rasno izključevanje (Killen in sodelavci, 2007). Sicer vsi 

otroci oz. mladostniki rasno izključevanje označujejo kot napačno iz moralnih razlogov, vendar 

manjšinski otroci in mladostniki pogosteje navajajo razloge za izključevanje (pomanjkanje 
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skupnih interesov, starševsko nelagodje, vrstniški pritisk) in tudi pogosteje pričakujejo 

narodnostno diskriminacijo.  

Intervjuvanka MM., mentorica intervjuvanke M., meni, da je sicer vsakršna diskriminacija 

nedopustna ter da jo je treba obsoditi, vendar diskriminacijo med vrstniki razume kot del 

odraščanja in iskanja samega sebe. Na drugi strani pa mentor intervjuvanke S., ki pravi, da 

šolski sistem deluje dobro in da ni diskriminativen do neslovenskih dijakov, opaža 

diskriminacijo med vrstniki: »Znači bilo je toga dosta, znači … Bilo je ono Bosanc, ovo, ono. 

Nije bilo čefur, to je nešto novo, ali u suštini bilo je dosta toga. Posebno do učenika koji su imali 

slabije ocjene, posebno do djevojaka, ne toliko do muškaraca, muškarac se više brani. A do 

djevojaka je bilo. Pejte u Bosno, pejte od kod ste prišli …«.  

 

Raziskava (Killen in sodelavci, 2010) je pokazala, da otroci in mladostniki, ki obiskujejo 

narodnostno bolj raznolike šole, pogosteje ocenjujejo rasno izključevanje kot napačno, 

redkeje stereotipno razlagajo rasno nelagodje v vrstniških interakcijah in tudi pogosteje 

zaznajo rasno diskriminacijo. Šolski center Velenje je vsekakor narodnostno zelo raznolik, kar 

opažata tudi intervjuvani učiteljici, ki menita, da je diskriminacije med sošolci oz. vrstniki 

bistveno manj kot včasih. Intervjuvanka U2. meni, da so velenjski dijaki zaradi večje 

zastopanosti Neslovencev v šoli bolj strpni in bolj navajeni en na drugega. Izpostavi pa primer 

dijaka, ki se je prešolal od drugod: »Je pa zanimivo, da sem letos mela tak primer, da je prišel 

en fant, ki se je prešolal iz ene druge šole in ga je to [pripadniki drugih narodnosti v razredu, 

op. avtorice] grozno motlo. V moj razred je prišel in je pač z nekim nacionalističnim, 

ksenofobičnim pristopom in da on ne bo s takimi v razredu in, no, ne bom zdj ponavljala … In 

so ga sošolci, ne, so navajeni tega, da jih je več na kupu in so ga sošolci zatrli, ne.«. Na tem 

primeru lahko vidimo, kako pomembno je, da se interkulturna vzgoja začne že v ranem 

otroštvu in se nato nadaljuje v obdobju mladostništva in je prisotna tudi v zrelih letih. 

Avtorica Motik (1992) poudarja, da interkulturna vzgoja nikakor ne sme biti omejena na pouk 

v razredu, jezikovne ali druge tečaje ali le na delo specializiranih ustanov z določenimi 

socialnimi skupinami ljudi, ampak mora biti prisotna v vsakdanjem življenju. Intervjuvanka 

U2. nadaljuje: »On je pač doma povedal, da on pa ne bo v takem razredu in so starši prišli v 

šolo. Da njemu ni treba hodit v takšno šolo, v kateri so … Ne bom zdj ponavljala tistih besed, a 

ne.«. Resman (2003) ugotavlja, da družina močno vpliva na otrokov psihosocialni razvoj. Odrasli 

namreč skozi medsebojne odnose vplivajo na čustva, spoznanja in vedenje otrok in na njih 

prenašajo svoje vrednote in prepričanja. Zato je izredno pomembno tudi izobraževanje 



139 
 

staršev večinske narodne pripadnosti za strpnost. Resman (prav tam) nadaljuje, da v kolikor 

starši ne opustijo stereotipov, bodo težko ta korak naredili njihovi otroci. Dodala bi rada, da 

to velja tako za pripadnike večinske kot tudi manjšinskih kultur. Intervjuvanka MM. prav tako 

opozarja na vlogo staršev pri vzgoji za strpnost: »Tudi starši bi morali vzgojit otroke v tem duhu, 

da ne rečejo takoj na prvo žogo, da ta in ta pa ni v redu, ker je na ić.«. 

 

Intervjuvanka U2. pove, da se takoj odzove na kakršnekoli žaljivke na račun narodne 

pripadnosti s strani sošolcev: »Pri mojih urah ne. Js odreagiram, res. In to še iz tistih časov, 

pred petnajstimi leti, ko sm js začela učit. Takrat je blo zlo velik takih, ki so pribežali iz Bosne 

in je blo to res taka napetost v razredu in so se tud tepli. Takrat sem bla bolj v fantovskem 

razredu in so si zaradi bilo kake opazke kr skočli v lase. In smo res začeli v kali zatirat karkoli. 

Pri moji uri ne, to pa ne. Pri moji uri ne preklinjaš, absolutno ne in ne zmerjaš ljudi zaradi 

kakršnekoli drugačnosti.«, medtem ko so izkušnje intervjuvanih dijakov drugačne. Večina jih 

opaža, da učitelji ignorirajo zbadanja na račun narodne pripadnosti (npr. intervjuvanka L.: »Ne. 

Ignorirajo [opazke na račun narodnostne pripadnosti, op. avtorice].«). Intervjuvanec D. pove, 

da se je učiteljica celo smejala ob njihovih šalah na račun narodnostne pripadnosti (»Ja ja, med 

uro. Velikrat nas je učiteljica mirila pa se zraven smejala. Nehite to, pa se smeji zravn, zato, 

ker je blo smešno. Relaksirana ura.«). Intervjuvanka L. meni, da bi učitelji morali odreagirati, 

vendar dodaja, da vedo, da se dijaki le šalijo, zato temu ne polagajo posebne pozornosti (»Ja, 

lahko bi vsaj vprašal, zakaj je bilo to potrebno, da je rekel. Sam verjetno vejo, da ni nič kaj 

resnega, zato ignorirajo in grejo naprej s snovjo.«). Intervjuvanec H. je opazil, da se učiteljica 

slovenščine odzove, če gre za izzivanje Slovencev, medtem ko se ne odzove oz. stopi celo na 

stran slovenskih dijakov, ko gre za izzivanje Neslovencev. Menim, da je učiteljeva dolžnost, da 

vsakršno diskriminacijo opazi in jo označi za neprimerno. Intervjuvanka MM. je zelo jasna, kar 

se tiče odziva na diskriminacijo: »In obsojat je treba. Pravijo, kaj pa naj naredim. Obsodi! Jasno 

in glasno povej. Otroku, ki je bil diskriminiran, ki je bil šikaniran zaradi tega, ker mu je ime tako 

in tako in ker pripada tej in tej veri, tej in tej rasi, tem in tem narodu, bo dost pomenilo že to, 

da bo nekdo rekel, da to ni prav.«. Urad za enake možnosti v dokumentu Analiza 

institucionalne ureditve spodbujanja enakosti in varstva pred diskriminacijo v Republiki 

Sloveniji (2010) prav tako izpostavi problem ustvarjanja neenakih možnosti za različne 

družbene skupine in njihove pripadnike ter določi, da mora država v okviru splošne 

nediskriminacijske politike oblikovati učinkovite odzive na različne oblike diskriminacije, 

njihovo preprečevanje in varstvo pred njo. Učinkoviti odzivi na diskriminacijsko prakso znotraj 
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šolskega sistema še zmeraj niso oblikovani, tudi za njeno preprečevanje ne. Žal smo ljudje 

takšni, da se nečesa skušamo držati le, če je predpisano, drugače se nam ne zdi tako 

pomembno, čeprav vemo, da bi bilo prav. Tako se bodo tudi učitelji bolj poglobili v svoje 

diskriminacijske prakse in diskriminacijo na sploh prej opazili in jo obsodili, če bo vse to 

predpisano s pravilniki in zakoni o vzgoji in izobraževanju. 

 

Izobraževanje za interkulturno pedagogiko 

Resman (2003) meni, da je učiteljem pri premagovanju stereotipov potrebno pomagati z 

izobraževanjem. Tudi nekateri intervjuvanci so mnenja, da bi učitelji potrebovali dodatna znanja 

na temo med/več kulturnosti, saj bi tako lahko bolje opravljali delo v večkulturnih razredih. 

Intervjuvanec H. pove: »Ja, po moje bi moglo bit [izobraževanje učiteljev za interkulturno 

pedagogiko, op. avtorice], ja. Naj mal vidijo, kk je, ko se postavijo v našo kožo, naj vidijo to, pa 

da ne delajo razlik, a ne.«, intervjuvanka LM. pa: »Pa … Več kot polovico [učiteljev potrebuje 

izobraževanje za interkulturno pedagogiko, op. avtorice], po moje. Da bi jih mal seznanili. Ker 

so sigurno taki, ki niso šli čez mejo Slovenije nikamor in so zaprti in so z vasice ene, s sosedi, 

zaprti vase in ne poznajo drugih kultur, drugih narodov, samo svoje. Najbrž, da je tak, kot 

vsepovsod, petdeset procentov je takih, ki ne poznajo drugih narodov, ampak se srečajo z njimi 

šele v službi al pa šoli. In ne poznajo glih najboljše, po moje, ne vem …« in še nadaljuje: »Ja! Če 

bi poznali določene zadeve, rečmo. Po moje bi moral bit obvezen predmet zgodovina religij za 

vse učitelje.«. Čeprav obstaja velika družbena potreba po uvajanju interkulturne dimenzije v 

sistem profesionalnega razvoja učiteljev, se za enkrat zelo malo da na promocijo 

interkulturnega izobraževanja, zlasti v začetnem izobraževanju učiteljev, torej v času študija 

(Đermanov, Kostović in Đukić, 2006). Intervjuvani učiteljici potrdita, da v kolektivu nimajo 

izobraževanj, namenjenih dimenziji večkulturnosti, vendar intervjuvanka U1. doda, da se na 

lokalni ravni dogajajo razne prireditve (»Sj se dogaja, sj so kake prireditve na to temo v Velenju. 

Pa so ti pisci, ki so pisali o vojni, pa so filmi pa pogledaš pa ti je pol bolj jasno. Sj je.«), od 

posameznika pa je odvisno, ali se jih bo udeležil. Intervjuvanka U2. pove, da je radovedna in 

večkrat kar sama vpraša potomce priseljencev o določenih navadah, ki so značilne za kulturo, 

kateri pripadajo (»Tko da to, da bi se mi prav učili, kako … Pač vprašaš otroke, ne.«). Tudi Svet 

Evrope (po Novak-Lukanović, 1995) se zavzema za interkulturno izobraževanje za učitelje, v 

smislu, da to ne bi bilo nekaj posebnega, da naj ne bi predstavljalo posebno, dodatno 

izobraževanje samo za tiste, ki poučujejo v večkulturnih razredih (Ali sploh še obstajajo 

razredi, ki to niso? – op. avtorice), ampak da bi bilo sestavni del izobraževanja za vse učitelje. 
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Toda žal je danes praksa še vedno drugačna, saj je interkulturno izobraževanje prepuščeno 

vsakemu posamezniku.   

 

Intervjuvani učiteljici prilagajata svoje delo v večkulturnem razredu na ta način, da dijake 

potomce priseljencev pozoveta, da predstavijo svoje praznike, navade in običaje (npr. 

intervjuvanka U2.: »In če kdo reče, da je bil doma zaradi kakega praznika, ki ni pač iz našega 

okolja, pol naredi iz tega govorni nastop. Pa kake baklave spečejo pa prinesejo. Tako da tudi 

drugi spoznavajo. Pa js sem radovedna. Pri matematiki to bolj težko.«). Obe intervjuvanki 

potrdita, da se dijaki, tako priseljenci kot tudi Slovenci, na tovrstno prilagajanje zelo dobro 

odzovejo. »Zanima jih [dijake, op. avtorice]. Zelo jih zanima. Prvi letniki, ne. Iz generacije v 

generacijo se zmeraj bolj gladi. Mogoče sm js idealistka … Je pa čutit razliko.«, pove 

intervjuvanka U2. Le, ko se soočimo z drugo kulturo in zaznamo njeno različnost, se lahko 

zavemo svoje kulture, jo bolje razumemo, pri tem pa raziščemo nove možnosti koeksistence 

in kooperacije z drugimi kulturami (Fennes in Hapgood, 1997).  

Intervjuvanka U1., ki jo osebno zanima problem priseljencev, pove: »Tk da ja, je težko včasih 

bit v razredu korekten. Sploh pri … pa tud pri sociologiji vse je usmerjeno v … V ta krščanski 

vidik, ne.«. In še nadaljuje: »In ga vsiljujemo. Ker večinsko prebivalstvo Slovenije je katoliško, 

smo kristjani in seveda je … Ampak dokler js sama nisem začela tega raziskovat, tud nisem 

opazla, nisem bla pozorna. Zdj pa opazim, nismo pa vsi istega prepričanja.«. Lahko bi rekli, da 

imata intervjuvani učiteljici delno razvito interkulturno kompetenco (ali se le zavedata njenih 

značilnosti), ki po Liddicoatu (2004, v Đermanov, Kostović in Đukić, 2006) predstavlja 

zmožnost osebe, da prepozna različne kulturne izvore znanja, da uporablja alternativne in 

interdisciplinarne načine v konstrukciji znanja, da uporabi alternativno metodologijo 

raziskovanja, da se uči od in z osebami iz drugih kultur. Da uporabi znanja kot profesionalec, 

na način, ki upošteva kulturne variable in prepoznava kompleksnost kulture. 

 

Na ta način učiteljici delno izobražujeta tudi dijake na temo med/večkulturnosti. Vendar 

intervjuvani dijaki povedo, da se v šoli pri pouku o različnih verah/kulturah/narodih ne 

pogovarjajo, omenijo le, če je v skladu z učno snovjo, ponavadi pri zgodovini, geografiji ali 

sociologiji (intervjuvanka L.: »Ne, mislim, da se še nismo pogovarjali o tem. Pri geografiji smo 

mogoče samo omenli vero, drugač pa nič.«). Intervjuvanka LM., mama intervjuvanke L., meni, 

da dijaki ne potrebujejo takšnih izobraževanj: »So več potovali, več ljudi spoznali, tiste mlajše 

generacije … pa bolj dostopne so jim informacije od starejših.«, na drugi strani pa 
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intervjuvanka M. ugotavlja, da predvsem slovenski dijaki zelo slabo poznajo druge kulture in 

njihove značilnosti, zato jim sama skuša razložiti določene posebnosti (»Recimo zdj, ko je 

velika noč pa eni barvajo jajčka, drugi pa ne. Pa vprašajo, ''Zakaj pa vi ne, kaj pa vi 

praznujete?''. Pol jim pa razložiš, pa razumejo nekateri, nekateri pa spet ne.«). M. ima včasih 

občutek, da jo sošolci drugače gledajo, ker ni Slovenka: »Mmmm. Ja. Recimo pri hrani. Pri 

malci, ko je kdaj kaj svinjskega za jest. Svinjska … kaj js vem, na primer pečenka. In pol si js 

takrat vzamem vegi meni. In pol vprašajo, zakaj sem vzela vegi meni. In pol pač povem, da js 

svinjskega ne jem.«.  Raziskava (Roter, 2005a) je pokazala, da se izraža potreba, in ne le želja, 

po seznanjanju otrok v šolah s kulturo, zgodovino in jezikom neslovenskih etničnih/narodnih 

skupnosti, ki živijo v Sloveniji.  

Mentorica, intervjuvanka MM., zavzema stališče, da ni samo odgovornost šole, da dijake pouči 

o kulturni raznolikosti, pač pa je to tudi naloga staršev, predvsem pa naloga kulturnih 

skupnosti in posameznikov, ki pripadajo določeni kulturi (»Zdj spet lahko iščemo krivca v 

šolskem sistemu pa krivimo učitelje, ki so že tako preobremenjeni z učnimi načrti, kako niso 

poskrbeli za razgledanost učencev. Zdj eno je razgledanost, ki jo prinesejo od doma, drugo je 

pa krivica kulturnih skupnosti, ki delujejo na tem okolju, da ne poskrbijo dovolj za prezentacijo 

svoje kulture. Sj pa ne more Slovenc vedet, kako je v tvoji vasi, če mu ti ne poveš.«). Tudi 

Nacionalni program za kulturo 2004 – 2007 (po Komac in Medvešek, 2005) izpostavi večjo 

informiranost večinskega naroda o dejavnosti manjšinskih skupnosti kot enega izmed 

zastavljenih ciljev, saj je slaba dostopnost do celostnih informacij o kulturni dejavnosti 

manjšinskih skupnosti pojmovana kot ena ključnih ovir pri krepitvi kulturnega pluralizma.  

Izobraževanje za interkulturno pedagogiko je torej na vseh področjih zelo pomanjkljivo in 

večinoma odvisno od vsakega posameznika. Vendar tisti posamezniki, ki se odločijo za 

tovrstno izobraževanje, imajo o tem že neka znanja, ali so se skozi svojo prakso srečali z 

določenimi težavami na temo večkulturnosti in želijo odgovore na konkretna vprašanja. V 

vsakem primeru gre za posameznike, ki so do neke mere že ozavestili morebitne svoje 

predsodke, medtem ko tisti, ki ne čutijo potrebe po izobraževanju za interkulturnost, menijo, 

da dodatnih znanj ne potrebujejo, vendar so prav ti ponavadi tisti, ki širijo predsodke in 

diskriminacijsko prakso na nezavedni ravni. Tako je nujno interkulturno izobraževanje za vse 

učitelje in ostale strokovne delavce na šoli. 
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Pomen maternega in drugega jezika 

Intervjuvani dijaki povedo, da se v šoli med odmori uporablja tudi neslovenski jezik, D. in M. 

ga uporabljata tudi sama in povesta, da učitelji ne komentirajo, če se dijaki med seboj 

pogovarjajo v svojem maternem jeziku, saj so tega že navajeni. Medtem pa intervjuvanka S. 

opaža: »Drugač pa zasledim s strani sošolcev al pa prijateljev, ko se kdaj na hodniku menijo v 

svojem maternem jeziku, na primer, če je to srbohrvaščina, se pogovarjajo v tem jeziku pa da 

pride učitelj mimo pa da poslušajo na primer na telefonu bosansko muziko, pol rečejo kao v 

Sloveniji smo, v slovenskih šolah, slovensko se pogovarjite. Al pa neki v tem smislu, drugač pa 

ne.«. Kot kaže, se večina učiteljev zaveda, da se otroci, ki ne obvladajo globlje svojega 

maternega jezika, ne bodo mogli dobro naučiti tujega jezika (jezika okolja). Številne raziskave 

namreč potrjujejo, da če ne dosežemo globljega obvladovanja svojega jezika, ne bomo dosegli 

niti globljega obvladovanja tujega, torej jezika, v katerem poteka pouk (Skubic Ermenc, 2003). 

V zadnjem času se v osnovne šole uvaja dopolnilni pouk maternega jezika za potomce priseljencev. 

Aprila 2012 se je pričel izvajati projekt Bošnjaške kulturne zveze Slovenije ''Korenine v Bosni, 

drevo v Sloveniji'', v okviru katerega izvajajo ''Šolo bosanskega jezika in kulture'' 

(http://kbds.bosnjak.si/). Šola se za enkrat izvaja v treh slovenskih mestih, in sicer v Ljubljani, 

Jesenicah in Velenju. V Velenju se izvaja celo za tri starostne skupine v treh terminih tedensko, 

kar kaže na to, da je zanimanje izredno veliko. Cilj projekta je, da potomci priseljencev 

spoznavajo svoj materni jezik in izvorno kulturo, ob tem razvijajo jezikovne veščine in krepijo 

učne sposobnosti, ki so prenosljive na jezik okolja in predstavljajo pomembno vlogo pri 

uspešnosti v izobraževalnem sistemu. 

Na drugi strani pa velja prepričanje, da je eno najpomembnejših sredstev socializacije otrok in 

šolskega dela usvajanje jezika okolja (Resman, 2003). Otrok, ki ne obvlada jezika okolja in šole, 

se ne more dobro odzivati in vključevati v okolje, zaradi česar prihaja do nesporazumov z 

vrstniki, ne počuti se enakovrednega, prav tako se mu znižuje motivacija. 

Intervjuvani učiteljici menita, da potomci priseljencev dobro govorijo slovensko, da naglas 

opazita le pri tistih, ki doma in v svojem prostem času večinoma uporabljajo materni jezik. 

Sicer pa velja, da je velenjski naglas že tako podoben ''južnemu'': »Kar se tiče pa jezika, js sem 

glih slavistka, se pa to … tako bom rekla, pri velenjskih dijakih se pojavljajo jezikovne 

značilnosti, kot je ta mehek ''L''. Ne glede na to, od kod prihajajo starši. Tud pri slovenskih 

otrocih je to kot dialekt, to js opažam, sploh pri Velenjčanih, tistih center, a ne.«, pove 

intervjuvanka U2. Za mladostnike je značilno, da oblikujejo svoj način govora, svoj sleng in pri 

tem slovenskemu jeziku dodajajo razne tuje izraze predvsem iz angleščine, vedno bolj pa tudi 

http://kbds.bosnjak.si/
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iz srbohrvaščine2. Dodajanje izrazov in naglaševanje besed v srbohrvaščini je značilno 

predvsem za okolja, kjer je populacija priseljencev iz držav bivše Jugoslavije številčno močna. 

Kot je že bilo zapisano, je Velenje mesto, kjer je število slovenskega prebivalstva med 

najnižjimi v Sloveniji, zato ni tako nenavadno, da tudi mladostniki slovenskega izvora 

uporabljajo srbohrvaške besede in naglas, saj z uporabo pravilne slovenščine pri pogovoru ne 

bi bili ''in'' in bi se težje vklopili v družbo vrstnikov. O posebnem slengu med mladimi v Velenju 

piše tudi avtor Bučar Ručman (2013), ki je skozi raziskavo v okviru svoje doktorske disertacije 

bil seznanjen s tako imenovano »velenjščino«, ki jo v Velenju uporabljajo tako Slovenci kot 

Nslovenci, vključuje pa izraze srbohrvaščine s posebnim naglasom. S tem se vsekakor daje 

veljavo jezikom manjšinskih skupnosti in njihovi kulturi, vsaj med mladostniki, medtem ko je 

slika nekoliko drugačna pri starejših generacijah. Kar se tiče slovenskega jezika namreč 

intervjuvanka U1. opaža, da nekateri starši težko verjamejo, da lahko tudi potomci 

priseljencev obvladajo slovenščino, čeprav je to za njih tuji jezik: »Js večkrat slišim, kakega 

Slovenca, ko tk reče, kk lahka ma Bosanc, to je spet zdj ta grda beseda, ne, kk lahka ma boljšo 

oceno pri slovenščini kot pa moj sin, ki je Slovenc. Pa se to velikokrat zgodi. Če maš ti posluh 

za jezik, pa se fajn naučiš, lahko maš lepo oceno. Če pa nič ne delaš, pa maš pač slabo oceno. 

Ni dovolj, da znaš sam govorit.«, vendar se sama zaveda, da je trdo šolsko delo in učenje tisto, 

kar šteje za uspeh. Težave z jezikom se namreč lahko pojavijo tako pri slovenskih kot pri 

neslovenskih dijakih. Oboji so namreč vključeni v enako družbeno okolje, od vrtca naprej, 

vendar generalizacija naredi krivico potomcem priseljencev, kar opaža tudi Bučar Ručman 

(prav tam). 

 

Intervjuvani dijaki se doma pogovarjajo v svojem maternem jeziku, izjema je le intervjuvanka 

S., ki tudi doma večinoma uporablja slovenščino, čeprav njena starša govorita v maternem 

jeziku. Se pa zaveda, da bi doma lahko govorila materni jezik, saj ga v drugih institucijah ne 

more uporabljati: »/…/ čeprav bi se spodoblo, da bi js govorila v maternem jeziku, ker tk bi se 

še najbolj ohranjalo to. Vsaj doma, da bi tk govorila, ker že šola pa to, morš slovensko govorit.« 

in bi na ta način skrbela za ohranjanje maternega jezika. Intervjuvanec N. pa pove, da se v 

njegovi družini pogovarjajo večinoma slovensko in mu ni toliko mar za ohranjanje maternega 

                                                           
2 Srbohrvaški jezik sicer formalno ne obstaja več, vendar je ime še živo. Posamezniki, ki so odraščali ob 
srbohrvaškem jeziku, težko uporabljajo druga poimenovanja (hrvaški, srbski, bošnjaški), saj so se naučili 
srbohrvaškega jezika. Razlike v jezikih so sicer majhne, a zato nič manj pomembne. Potomci priseljencev, ki 
so se svojega maternega jezika (srbohrvaškega) učili na neformalni ravni praviloma niti ne poznajo določenih 
značilnosti, po katerih se na novo poimenovani jeziki razlikujejo med seboj. 
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jezika, kot je to pomembno za intervjuvanko M. (»Ja, men se zdi, da bi se mogli bolj bosansko 

pogovarjat, ker je to materni jezik in tega jezika sem se js prvo naučila. Da bi se sam slovensko 

pogovarjali, se mi pa tud ne zdi prav, ker potem js ne bi znala bosansko in se ne bi mogla 

pogovarjat z babi pa dedkom pa drugimi sorodniki, kar se mi pa sploh ne zdi prav.«) in 

intervjuvanca H. (»Ja! Treba je to [materni jezik, op. avtorice] ohranjat.«). Prav tako pa je 

krepitev znanja maternega jezika koristna za izobraževanje nasploh. Znanje jezika krepi 

samozavest potomcev priseljencev in je dragoceno kulturno bogastvo. Kdaj kasneje se lahko 

izkaže tudi kot prednost pri iskanju zaposlitve ali olajša vrnitev v domovino (Zelena knjiga 

2008). 

Za ohranjanje maternega jezika se zavzemata tudi oba intervjuvana mentorja. Intervjuvanka 

MM., pove, da se v društvu s priseljenci potomcev pogovarjajo izključno bosansko, medtem 

ko se s tistimi, ki so se na novo priselili, pogovarja slovensko, dokler tega tujega jezika ne 

usvojijo. Intervjuvanec SM. se v društvu drži pravila, da govorijo izključno srbsko in pravila ne 

prilagaja niti tistim, ki srbskega jezika ne znajo: »Da jedno djete, znači, djevojčica imala je pet 

godina i nije znala da priča svoj materni jezik, a ja sam strogo, znači, pričo naše. I ustala je 

njena mati i kaže, izvini, bil ti mogo s njom slovenački da pričaš jer ona ne razumije naše. Pa 

sam ja lijepo reko, gospođo, može vas da bude sramota da svoje dijete niste naučili maternog 

jezika. Sad čete vi lijepo da sjednete tamo, a ja ču sa njom da radim na materinom jeziku da 

se djete nauči.«. Intervjuvanec SM. namreč zavzema stališče, da se lahko maternega jezika 

naučimo doma, medtem ko so za učenje jezika okolja zadolženi vrtci in kasneje šole. V 

nasprotnem primeru se lahko zgodi, da otroci in tudi njihovi starši ne obvladajo v celoti ne 

enega ne drugega jezika (»Js ko pridem domov, moji starši govorijo več slovensko in pol jih js 

popravljam in rečejo, ka ti nas popravljaš. In rečem js, če ste pa pozabli svoj jezik. In je še slabš, 

ko ne znajo niti svojega maternega jezika niti slovenskega. To pomeni, da niso na nobenem 

koncu. In pol hočejo otroka učit in slovensko in srbsko. Ne! Zato, ker je oboje narobe.«). Tudi 

intervjuvanka MM. se strinja, da morajo otroci znati oba jezika in ju ločevati med seboj: »Ker 

tle se vidi en manko svojega maternega jezika. Al pa prepoznavanje bosanskega jezika v tej 

meri, da bi se lahko prosto izražali. In ti otroci ne znajo dobro ne en, ne drug jezik. Znajo pa 

odlično en ta mešan jezik, ki je samo njim pristen.«. Kot sem že zgoraj omenila, ponekod 

obstaja dopolnilni pouk maternega jezika, vendar je njegovo izvajanje vedno odvisno od 

financiranja (Klenovšek, 2006). Stroški namreč pogosto presegajo finančne zmožnosti staršev, 

zaradi česar so tovrstni pouk na določenih mestih že ukinjali. Prav zaradi tega je šola 

bosanskega jezika in kulture, ki se izvaja v okviru projekta ''Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji'' 
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(http://kbds.bosnjak.si/) velik korak v izobraževanju za interkulturno pedagogiko, saj je 

projekt podprt z donacijo Švice v okviru švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Tudi 

ostale manjšinske skupnosti (hrvaška, srbska, albanska …) bi morale dobiti možnost za 

izvajanje šole njihovega maternega jezika in kulture. 

 

Enake možnosti v procesu izobraževanja in zaposlovanja? 

Intervjuvanka U1. meni, da se morajo potomci priseljencev bolj truditi za uspeh od svojih 

slovenskih vrstnikov, kar pojasni: »Je vse neka dvojnost. Doma ma neka pravila, tuki zdj mora 

drugačna pravila. Ves čas mora, v bistvi dve kulturi obvladat, eno tisto, ki je večinska, in eno 

tisto, ki je manjšinska. In logično, da mora več vlagat, več vložka mora bit.«. Po njenem mnenju 

pa naj priimek (na »ić«) ne bi bil razlog za neuspeh ali za težjo zaposljivost, s čimer se strinja 

tudi intervjuvanka U2.: »Ni važno, katere narodnosti je. Bolj je odvisno od tega, kaj se doma 

dogaja in kakšne delovne navade usvoji. Zdj da bi mel slabše možnosti zaradi tega, ker je na 

''ić'', se mi zdi, da ne več.«.  

Novejše raziskave (Herwig in Konietzka, 2012) so pokazale, da je druga generacija priseljencev 

(torej potomci priseljencev) v Nemčiji na splošno bolj uspešna v gospodarskem smislu kot prve 

generacije. Potomci priseljencev, ki so v Nemčiji večinoma Turki, si zagotavljajo boljši družbeni 

položaj od svojih staršev, saj se samozaposlujejo, zasedajo delovna mesta na nižjih tehničnih 

položajih in si na ta način zagotavljajo redni mesečni prihodek. Tako avtorja ugotavljata, da že 

od leta 2008 naprej ni dokazov o splošno slabšem položaju priseljencev turškega porekla v 

Nemčiji. Če upoštevamo dejstvo, da je znanje jezika države gostiteljice na nek način vstopni 

pogoj na trg dela, kar so tudi pokazale razne raziskave (npr. Dustmann in Fabbri, 2003, po 

Koopmans, 2010), lahko trdimo, da ima druga generacija priseljencev že zaradi znanja 

slovenskega jezika boljše možnosti za zaposlitev od prve generacije.  

V obdobju socializma, ko smo še živeli v skupni državi Jugoslaviji, je veljala predpostavka, da 

vsakdo dobi službo, ne glede na sposobnosti in socialni status. Danes pa velja (Živoder, 2011), 

da je lahko vsakdo zmagovalec, če se le dovolj potrudi za svoj uspeh. Takšna predpostavka je 

seveda privedla do konkurenčnosti in neizprosnega boja za privilegije, ki so omejeni ter do 

trde bitke z brezposelnostjo. Takšno stanje se skriva zaradi laži, da smo lahko vsi zmagovalci, 

saj je resnica, da je v kapitalizmu le nekaj zmagovalcev, ki to postanejo na račun poražencev, 

slednjih je pa ogromno. 

 

http://kbds.bosnjak.si/
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Mnenja intervjuvanih mentorjev se v tem pogledu (enake možnosti za vse) razlikujeta od 

mnenj učiteljic, saj intervjuvanka MM. opaža, da prav pri zaposlitvi potomcev priseljencev 

prihaja do posredne diskriminacije: »No, pol si pa končal faks in se hočeš zaposlit, šele takrat 

pa vidiš. Šele takrat vidiš, da si v iluziji, da ni pomembno, kaj si ti, ker je pomembno. To je 

posredna diskriminacija, kjer ti nihče direktno ne bo povedal, da ti nisi dobil službe, ker si pač 

Bosanc, ampak te enostavno niso izbrali, ker so izbrali nekoga drugega. Ampak ni pa to razlog, 

da nehaš poskušat. Ni to razlog, da rečeš, da je brez veze hodit v šolo, ker itak pol ne dobiš 

službe.« in pri tem izpostavi Velenje kot nestrpno mesto, ki je pri zaposlovanju potomcev 

priseljencev diskriminacijsko usmerjeno.  

V današnjem času je stopnja izobrazbe med mladimi višja kot kadarkoli prej in prav tako je 

število izobraženih mladih zelo v porastu (Ule in Zidar, 2011). Na drugi strani pa je tudi 

brezposelnost med mladimi na neprimerno visoki ravni, kar pomeni, da imajo mladi kljub 

visoki izobrazbi slabše možnosti zaposlitve. In med izobraženimi brezposelnimi mladimi se 

zlahka znajdejo tudi potomci priseljencev. To ima vsekakor nenamerne in paradoksalne učinke 

socialne izključenosti mladih (priseljencev) namesto socialne vključenosti. 

Zgoraj je že bilo omenjeno, da visoko stopnjo izobrazbe dosegajo potomci priseljencev in 

avtohtono prebivalstvo skoraj v enaki meri (Korošec, 2008), do razlik med omenjenima 

skupinama pa prihaja pri statusu aktivnosti, torej na trgu dela. Delež brezposelnih potomcev 

avtohtonega prebivalstva (9,1 %) je nižji od deleža brezposelnih potomcev priseljencev (14,6 

%). Sicer je res, da živimo v času, ko družbeno-ekonomske okoliščine niso naklonjene visoko 

izobraženim mladim, saj vlada pomanjkanje delovnih mest za ta kader. Nasprotno pa je še 

vedno veliko povpraševanja po nizko izobraženem kadru, kar pomeni, da večja izobraženost 

potomcem priseljencev v primerjavi z njihovimi starši morda celo znižuje možnosti zaposlitve 

(prav tam). Toda zakaj imajo potomci priseljencev višji odstotek brezposelnosti od svojih 

slovenskih vrstnikov? Avtorica zavrne tezo, da bi tej razliki botrovala etnična diskriminacija in 

razlago išče v konceptu socialnega kapitala. Sicer ne zavrača pomembnosti ''vezi in 

poznanstev'', ki jih ima avtohtono prebivalstvo zagotovo več, vendar meni, da to ne razloži 

situacije v celoti. Po njenem mnenju delodajalci pri zaposlovanju novih delavcev ocenjujejo 

ves socialni kapital (družina, kolegi s fakultete, šole, nekdanji sodelavci, sosedi ipd.), ki ga le-ti 

imajo in ga bodo lahko kasneje uporabili za potrebe in namen svojega dela. Avtorica Korošec 

tako nadaljuje, da je v tem primeru avtohtoni prebivalec zagotovo v prednosti, saj poseduje 

več socialnega kapitala, ker je dalj časa (s svojo družino) živel v določenem okolju. S takšno 

obrazložitvijo se nikakor ne morem strinjati, saj delodajalci o socialnem kapitalu na razgovorih 
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za zaposlitev ne sprašujejo, niti ne smejo o tem spraševati. To lahko pomeni, da o socialnem 

kapitalu sklepajo apriori, verjetno na podlagi imena in priimka in s tem diskriminirajo 

neslovenske iskalce zaposlitve. Kot je povedala intervjuvanka MM., gre za posredno 

diskriminacijo, ki jo je tudi zelo težko dokazati, čeprav vsi vemo, ne samo, da se dogaja, ampak 

se dogaja prepogosto. 

 

Intervjuvanec SM. se na nek način strinja z intervjuvanko MM., saj ugotavlja, da priseljenci in 

njihovi potomci niso najboljša izbira za delodajalca, zaradi svojega temperamenta: »Pa možda 

ne zato što jesam to što jesam, nego možda više zbog toga, jer se južnjaci još uvjek drže nekih 

načela. Neke svoje one, ja sam. Znači, boriš se za svoja načela, boriš se za sebe, ne daš na sebe, 

mi smo temperamentniji nego Slovenci. Znači ako si upravu, to je to, i ne odstupaš od tog. I to 

je problem za radnika. Posebno sad u ovoj krizi.«. Mnenji intervjuvanih mentorjev lahko 

povežemo s predpostavko avtorjev, ki sta raziskovala visoko izobražene priseljence v 

primerjavi z visoko izobraženim avtohtonim prebivalstvom. Ugotovila sta (Peri in Sparber, 

2011), da tako eni kot drugi dosegajo visoko izobrazbo, vendar naj bi imeli priseljenci slabše 

jezikovne spretnosti, slabše poznavanje lokalnih omrežij in družbenih norm, zaradi česar imajo 

domačini prednost pri delu, ki vključuje komunikacijske spretnosti in delo z ljudmi, izobraženi 

priseljenci pa imajo prednost pri opravljanju kvantitativnih in analitičnih nalog. Ampak kaj, če 

se izobraženi priseljenec odloči, da bi rad opravljal poklic, ki je v tesni povezavi z delom z 

ljudmi? Bo zavrnjen, ker bodo izbrali nekoga drugega? Nekoga, ki naj bi bolj obvladal slovenski 

jezik, lokalna omrežja in družbene norme, ker je Slovenec, čeprav sta oba šla skozi enak 

izobraževalni sistem – slovenski, krščanski? 

Tudi avtorica Frank (2011) je ugotovila, da je za priseljence z višjo izobrazbo, ki iščejo 

zaposlitev primerno svoji izobrazbi, manj verjetno, da jo bodo našli oz. dobili, medtem ko je 

to bistveno lažje za priseljence, ki imajo nižji poklicni status in hitro postanejo poceni delovna 

sila. Morda je tudi to eden izmed razlogov, da priseljenci obiskujejo večinoma srednje poklicne 

šole, pa čeprav imajo le-te najnižji družbeni status (Lesar, 2002b), z največ predčasnih izstopov 

iz sistema rednega šolanja in predstavljajo največjo oviro pri iskanju perspektivne službe. 

Srednje poklicne šole verjetno res ne nudijo možnosti sanjske zaposlitve, nudijo pa možnosti 

za redno službo in potemtakem tudi za redni mesečni prihodek, kar je za mladostnike v 

današnjem kriznem času zelo pomemben dejavnik. 

Brezposelnost visoko izobraženih mladostnikov pa ni problem zgolj potomcev priseljencev, 

ampak je širši, saj gre za aktualno težavo v slovenski družbi nasploh. Mladi dosegajo visoko 
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stopnjo izobrazbe (Živoder, 2011), vendar po končanem šolanju ne dobijo zaposlitve, zato 

ostajajo doma pri starših, od katerih so tudi ekonomsko odvisni, prav tako pa so tudi vedno 

manj politično in družbeno aktivni. Nekaterim sicer uspe, vendar v skladu s kapitalistično 

ideologijo je zmagovalcev le nekaj, veliko več pa je poražencev. Med poraženci se v večji meri 

znajdejo tudi potomci priseljencev. 

Mladi morajo biti namreč danes pravi strokovnjaki, saj so se prisiljeni ukvarjati z negotovostjo 

in celo živijo v njej (Ule in Zidar, 2011). Ves čas se spopadajo z negotovostjo, kako zadovoljiti 

zahteve družbe in si pridobiti varno (za nedoločen čas) zaposlitev. To je vsekakor pomembno 

za njihovo socialno inkluzijo, prav tako kot njihovo učenje in izkušnje, razvite v tej negotovosti. 

Izobraževanje sicer nujno ne vodi do kariere (Razpotnik, 2011), vendar je brez dvoma še vedno 

ključni pogoj za socialno vključenost. 

 

V krizi okriviš prišleka ali ogroženost Slovencev 

V Združenih državah Amerike sta danes znanje in prispevek človeka k razvoju ameriške družbe 

pomembnejša kot rasni, verski, kulturni in nacionalni izvor. Zato so danes v samem vrhu 

družbe (socialnem, kulturnem, političnem in znanstvenem) ljudje različnega izvora (Resman, 

2003). V Evropi in s tem tudi v Sloveniji še nismo dosegli te stopnje, saj je pri nas pomembneje, 

od kod smo in kam pripadamo, kot pa koliko znamo in koliko smo sposobni. Vse to pride še 

bolj do izraza v krizi, ki trenutno pesti državo. 

Kriza, ki vlada v državi, lahko očitno zelo vpliva na pogled posameznikov na določene 

marginalizirane skupine, ki to skoraj niso več, saj so na nek način že del družbe, vendar kriza 

nas opomni na nove razloge, zakaj so te skupine marginalizirane. »Grdo se sliši to, js vem, 

ampak realnost je pa taka. Sj ne upaš na glas rečt. Se ne govori naglas, sam ko bo pa orng 

kriza, ko bo neki takega, bomo pa rekli, oni so.«, pove intervjuvanka U1. in nadaljuje: »Ja! 

Ampak! Ampak! Sj je fajn bit strpen, js to vse razumem. Sam, ko sem pa ogrožena, se mi pa zdi 

že mal brez veze.«. Tudi intervjuvanka MM. opozarja na krizo v državi kot možen vzrok za še 

večji prepad med večinskim prebivalstvom in manjšinskimi skupnostmi: »Pa še enkrat 

ponavljam, bojim se, da je šlo vse preveč v desno, že sama retorika, bombardiranje medijev, 

kot je gospodarska kriza, kot je izguba delovnih mest, bo povzročilo samo še večje 

nezadovoljstvo in potem iskanje krivca za neko določeno zadevo. In koga okrivit kot pa 

prišleka, ker on nam je kruh vzel.«.  

Zaposlitev namreč ni več samoumevna, prav tako pa je nemogoče opredeliti varne poklicne 

profile, saj se trg dela spreminja tako hitro, da posamezniki le s težavo dohajajo ta tempo. 
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Samo najuspešnejšim in tistim, ki se znajo in so se pripravljeni prilagajati na spremembe, lahko 

uspe izvleči tudi kaj pozitivnega iz tega kaosa na trgu dela (Živoder, 2011). 

 

Ogroženost Slovencev je resen problem, o čemer odkrito govori intervjuvanka U1.: »Se pa tu, 

konkretno v Velenju, Slovenci počutijo ogrožene. To je tisto, ko sem ti prej rekla, sj ne znam 

povedat, kdo je kdo, ampak. Mogoč zato, ker Slovenc se bo usedu v en kot, mogoče še z enim 

kolegom pa bo tiho. Oni … Spet ''oni'', sj mi gre na živce … Oni bojo pa bolj glasni in hitr 

uporabijo svoj jezik pa se ti zdi, pikolina, a ne bi mal! V vrtcu je bil tle, v osnovni šoli je bil tle, v 

srednji šoli je tle, še študiral bo tle. Pa jebela cesta. Ne vem. Tu se začne Slovenc počasi čutit 

ogroženega, a ne.«. Torej na eni strani podpiramo rabo in ohranjanje maternega jezika 

priseljencev, ko pa dejansko slišimo, da ga uporabljajo, pa nismo več naklonjeni temu 

ohranjanju tradicionalnega. Ni to podobno tistemu: ''Nič nimam proti homoseksualcem, 

dokler mi le ne hodijo blizu?'' Homofobija. Ksenofobija. Avtorji (Brander in sodelavci, 2006) 

opredeljujejo ksenofobijo kot strah pred tujim. Bojimo se tistih, ki jih ne poznamo in so pogosto 

drugačni od nas. In ne poznamo jih, ker se jih bojimo, kar nas pripelje v začaran krog. Zaradi 

strahu in lastne negotovosti ljudje zavračajo pripadnike manjšin, so do njih sovražni ali celo 

nasilni. Strah pred tujim je univerzalen fenomen in praviloma nima nič skupnega z dejansko 

grožnjo tujega. Ne gre za odnos, ki bi temeljil na realnosti, ampak se navezuje zgolj na 

domišljanje, da takšna grožnja lahko obstaja. 

In pri vsem tem intervjuvanka U2. meni, da je danes nestrpnosti bistveno manj kot pred leti, 

U1. pa pove, da je diskriminacija v zadnjem času le bolj prikrita: »Js bi rekla, da je manj vidno. 

Je pač tk, da bolj pazijo in bolj pazimo, da koga ne užalimo.«. Medvešek in Vrečer (2005, str. 

293) prav tako opozarjata, da se je spremenil način izražanja predsodkov, pri čemer so 

»tradicionalne predsodke nadomestili moderni«. Za slednje je značilno, da se izražajo bolj 

prikrito in simbolno. Namesto odkritega sovraštva in nasilja do določenih družbenih skupin 

prevladujejo ignoriranje, cinizem in distanca. Etnična nestrpnost se tako po novem izraža bolj 

posredno in prikrito. 

''Drugi'' vedno ostanejo ''drugi'', čeprav so se integrirali in ''zlili'' z večinskim prebivalstvom in 

je bilo čutiti, da jih je to na nek način vzelo za ''svoje''. Vendar v neugodnih razmerah, v času 

krize ponovno dobijo nalepko ''drugega'', saj je nekoga namreč treba okriviti. Takšen način 

priseljence in njihove potomce še bolj razočara, saj so nekaj časa živeli v prepričanju, da so na 

''svojem'' in prispevali v slovensko družbo kot v svojo, vendar jih je kriza nato hitro opomnila, 

da so na ''tujem''. Dvojnost slovenske družbe do priseljencev se kaže tudi skozi poročanja 
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medijev. Ko gre za kakšna kazniva dejanja, v katera so vpleteni tudi posamezniki s priimki na 

''ić'', mediji poročajo o slovenskih državljanih s poudarkom, da imajo 

bosansko/hrvaško/srbsko narodnost. Ko pa gre za uspehe, na primer v športu, so vsi 

nogometni igralci s priimki na ''ić'' predstavljeni kot vrhunski slovenski športniki. Dvojna 

sporočila imajo velik vpliv na negotovost priseljencev in njihovih potomcev, saj so ves čas pod 

pritiskom dokazovanja in doseganja dobrih rezultatov. Na ta način jih namreč večinsko 

prebivalstvo vzame za ''svoje'', ampak še vedno ostaja tveganje, da bodo ob najmanjši napaki 

hitro označeni za ''tiste druge''. V sodobni družbi negotovosti so torej priseljenci in njihovi 

potomci podvrženi dvojni meri negotovosti. 

 

Diskriminacija med pripadniki potomcev priseljencev 

Prihaja tudi do diskriminacije znotraj pripadnikov potomcev priseljencev, o čemur intervjuvani 

dijaki sicer ne govorijo, omenjata pa jo intervjuvani mentor (»Više smo mi nestrpni između 

sebe, južnjaci.«) in učiteljica. Intervjuvanka U1. predstavi zanimivo hierarhijo med pripadniki 

priseljencev: »Ne vem, js nisem vedla, da se oni med sabo recimo rangirajo, da je pomembno 

od kod si. Dobesedno hierarhizirajo se. Ka js vem, recimo, prvo je Slovenc, potem Srb, Hrvat tu 

nekje, spodi pol je Bosanc, Bošnjak, najnižje je pa Albanc.«. In nadaljuje, da to striktno ločijo in 

si na ta način izbirajo tudi družbo, prijatelje in morebitne partnerje. Tako navede primer, ko 

Hrvatica in Srbkinja ne želita Bosanca za svojega fanta (»Recimo ti dve deklici, ko sta. Ena 

Hrvatica, ena pa Srbkinja sta rekli, sj pa si nimaš kje kakega tipa najdit, če greš skoz Velenje 

mimo Titovega trga, so povsod sami Bosanci.«). U1. bi pričakovala, da bi priseljenci, ne glede 

na narodno pripadnost, stopili skupaj, saj so po njenem mnenju vsi v enaki situaciji, kjer jim 

država, v katero so se priselili, na vsakem koraku vsiljuje večinsko kulturo (»To mi je blo ful 

čudno. Ko bi js rekla, da bi skup stopli, a ne, sj smo v istem, poglej ti hočejo, da smo mi taki ko 

oni, glede na to da vse institucije težijo k temu, da bi se slovenska kultura ohranjala.«). 

Medvešek (2007) ugotavlja, da poleg etnične nestrpnosti s strani večinskega naroda, prihaja 

tudi do distance med posameznimi etničnimi skupnostmi znotraj populacije priseljencev.  

Intervjuvanka MM. poudari, da Slovenci večinoma ne ločijo pripadnikov priseljencev po njihovi 

narodni pripadnosti, medtem ko je to zelo pomembno med samimi priseljenci: »/…/  medtem 

ko na drugi strani reke je pa zelo pomembno, kdo si, si Hrvat, Srb ali Bošnjak. Znotraj nas je 

zelo pomembno kdo si pa komu pripadaš …«. Slovenci kot dominantna skupina najpreprosteje 

delijo skupine na ''mi'' in ''oni'', na ''naše'' in ''drugo'', kar je po Nastran Ule (1997) najbolj 

pogosta socialna karakterizacija. In s stališča Slovencev so pač vsi priseljenci, ne glede na 



152 
 

etnično pripadnost, ''oni drugi''. Člane drugih skupin namreč zaznavamo kot med seboj bolj 

podobne (prav tam), člane lastne skupine pa kot bolj raznolike, kar nekoliko pojasni zgornjo 

izjavo intervjuvanke MM. Znotraj skupin priseljencev je torej pomembno, kdo si, kar ni nič 

slabega, dokler gre za ohranjanje lastne kulturne identitete. Težava nastane, ko si določen 

narod svojo kulturno identiteto ''dviguje'' na račun ''južnjakov'', ki so seveda slabši. Vsakdo 

ima namreč svoje ''južnjake''. Nastran Ule (prav tam, str. 192) mehanizem »biciklistične 

mentalitete« pojasni »s psihoanalitsko razlago nezavedne projekcije in odreagiranja na 

potisnjene odnose gospostva nad ''zaznamovanimi'' osebami oz. skupinami oseb.«. V našem 

primeru to pomeni, da tisto, česar si pripadniki priseljencev ne upajo storiti osebam 

večinskega prebivalstva (Slovencem) in institucijam oz. državnim organom, ki stojijo nad njimi, 

storijo osebam oz. skupinam, ki jih označijo za manjvredne od lastne skupine. 

 

Prepoznavanje priseljencev in zakaj bi jim nekateri radi bili podobni 

Kako pa sploh prepoznamo potomce priseljencev? Intervjuvani dijaki menijo, da večinoma po 

imenu in priimku ali če sami povedo, da niso Slovenci. Priimek intervjuvanke L. se ne konča na 

''ić'', zato mnogi ne vedo, da ni Slovenka: »Ne. Večina jih tud ne ve. Po naglasu se ne sliši, da 

nisem Slovenka. Pol, ko se pogovarjam pa rečem, da nisem, so vsi ful začudeni: ''A res ne? 

Sploh se ti ne vidi!'' Ker js nimam priimka na ić. Če maš priimek na ić, si avtomatsko Bosanc, al 

Srb al Hrvat. Po tem vidijo, zato niso vedli, da sem js tud.«. Zanimivo je, da intervjuvani učiteljici 

navedeta kar nekaj značilnosti, po katerih prepoznata Neslovence, vendar med njimi ni imena 

in priimka. Glede na to, da sta slavistki, opazita po naglasu, čeprav intervjuvanka U2. pove, da 

vedno manj opazi, da se vedno manj razlikujejo od Slovencev. Intervjuvanka U1. izpostavi, da 

jih prepozna tudi po načinu oblačenja in obnašanja. Neslovenska dekleta naj bi bila bolj 

sproščeno oblečena in samozavestnejša od Slovenk (»Recimo, da so mal bolj sproščene pa mal 

bolj samozavestne so. Se mi zdi, da smo Slovenke manj, no.«), neslovenski fantje pa naj bi bili 

bolj predrzni od Slovencev (»Fantje pa na kak drug način. Mačoti so ponavadi. Pa, sj to ne drži 

za vse, tk ko pa na primer pri Slovencih ne drži za vse. V povprečju jih je pa več, ko so … predrzni, 

recimo.«).  

 

Intervjuvanca D. in SM. sta opazila, da se v Velenju Slovenci trudijo vklopiti med Neslovence. V 

razredu, ki ga obiskuje D., je večina Neslovencev, zato se morajo Slovenci prilagajati, če se želijo 

vklopiti in biti sprejeti s strani Neslovencev (»Ne. Bolj se Slovenci trudijo bit ''naši''. Ko govorijo 

kr po hrvaško pa tk. To je zelo smešno. Zdj, če bi hotel, ne bi mogel ponovit, ker je res zelo 
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smešno. Trudijo se govorit, pa ne znajo.«). Podobno opaža tudi MM.: »Pa šta da ti kažem, bar 

na području Velenja nemogu šta ni da kažu, jer pola Slovenaca priča naše. U školi slušaju našu 

muziku, tako da.«. Ali gre pri tem za velenjski fenomen? Ne, saj ima tudi Ljubljana Slovence, ki 

želijo postati ''čefurji'', vsaj sodeč po kolumni Gorana Vojnovića (2012), ki odgovarja obupani 

mami, ki hoče preprečiti, da bi njena hči postala ''čefurka''. Na tem mestu bi rada omenila, da 

je oblikovanje identitete v mladostništvu ena izmed ključnih nalog tega obdobja. V tem primeru 

verjetno ne gre za oblikovanje kulturne identitete, pač pa identitete kot take. Mladostniki 

namreč v procesu preverjanja, da bi našli tisto, kar jim najbolj ustreza, nekatere zgodnejše 

komponente (iz otroštva) zadržijo, veliko jih zanikajo, druge preoblikujejo in dopolnijo, dodajo 

pa tudi povsem nove sestavine (Zupančič, 2004). Na vse te odločitve v obdobju mladostništva 

zagotovo vplivajo vrstniki in šolski ter medijski diskurz. 

Mladostniki namreč želijo pripadati v družbo vrstnikov, za kar so pripravljeni storiti marsikaj. 

Kot je že omenjeno v poglavju o maternem in drugem jeziku, mladostniki oblikujejo nek svoj 

jezik, sleng, ki je mešanica več jezikov, oblikujejo svoj stil, način oblačenja in določajo smernice 

trenutno popularnega: glasbe, pričeske, govora, videza … Skratka, če ne slediš trenutnim 

trendom, nisi ''in'', ne pripadaš v družbo, kar pa negativno vpliva na samopodobo in razvoj 

identitete mladostnika. 

 

Ohranjanje kulturnih in verskih običajev v družini 

Pravica do ohranjanja narodnostne identitete je s strani Ustave Republike Slovenije (61. člen) 

dodeljena vsem prebivalcem Republike Slovenije, ne samo njenim državljanom. Glede na to, 

da imajo pripadniki priseljencev na voljo omejeno število medijev za promocijo in ohranjanje 

lastnega jezika in kulture (Komac in Medvešek, 2005) velja omeniti družino kot varen prostor 

za ohranjanje kulturnih običajev. Poleg tega, da skoraj vsi intervjuvanci doma govorijo v 

svojem maternem jeziku, pa svojo kulturno pripadnost negujejo s praznovanjem večjih 

praznikov in določenih običajev. Pri nekaterih je to povezano z versko aktivnostjo, medtem ko 

gre pri drugih le za ohranjanje kulturnih običajev. Intervjuvanci H., M. in S. so verni in 

obiskujejo tudi verske ustanove ter se držijo določenih verskih zapovedi. Intervjuvanec H. 

izpostavi: »Ja, Bajram praznujemo pa to. Pa svinjskega doma js ne jem. Pa doma ga tud ni 

nikol. Edino brat ga po moje je. Uzuni nek.«. In nadaljuje, da v njihovi družini le njegov starejši 

brat ni veren, vendar to prepušča njegovi odločitvi (»Vsak se sam odloči al bo spoštoval to 

vero al ne. Ne moti me.«). Intervjuvanka L. pa je tista, ki je edina neverna v svoji družini (»Ja, 

to je njihova stvar. Če so se tk odločli, nič nimam proti temu. Sam enostavno, js nisem … Ne 
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vem … Ne morem bit verna, ne vem, zaka.«), čeprav si njena mama, intervjuvanka LM., želi 

drugače: »Pa … bi si želela … Mogoče jo potegne z leti, ne vem.« Ter dodaja, da je ona ne sili, 

saj mora željo po veri začutiti sama. Starša intervjuvanca D. sta pripadnika različnih 

narodnosti, kar je morda razlog, da otrok nista vzgajala v verskem duhu (»Ja, praznujemo božič 

pa te glavne. Pa mislim, da moja dva … Ne, mama je pravoslavno krščena, mislim ma te une 

… Ati je pa krščen. Js pa sestra pa nisma krščena, niti želima bit.«). Družina intervjuvanca N. se 

je v večji meri prilagodila slovenski kulturi, saj poleg tega, da srbskega jezika skorajda ne 

uporabljajo, praznujejo tudi slovenske praznike (intervjuvanec N.: »Ker sem se js od malega, 

ko sem gledal risanke, sem se naučil, da je božič 25. in praznujemo tud takrat. Ker to je 

mednarodni, pol pa ma še vsak svojga. Pravoslavci pa tk.«). Glede na to, da je njegova mama 

edina izmed staršev intervjuvancev, ki je zaposlena v javni upravi, torej v instituciji, ki je 

izrazito naklonjena dominantni skupini, niti ni tako čudno, da so se prilagodili slovenski kulturi. 

Služba oz. zaposlitev v širši skupnosti lahko namreč razrahlja etnične meje, saj postanejo 

pomembne sfere življenja (npr. delo) bolj odvisne od prispevkov zunanje, širše skupnosti. 

Etnična skupina tako nima več vpliva na ohranjanje etnične identitete (Sanders, 2002, po 

Razpotnik, 2004). 

 

Intervjuvani dijaki se dobro razumejo s svojimi starši (npr. intervjuvanka L.: »Razumemo se. 

Pogovarjamo se, vedno jim lahko zaupam vse. Vse jim povem … o šoli, ljubezni, 

prijateljicami.«). Videti je, da jih spoštujejo, cenijo in jim tudi zaupajo (npr. intervjuvanec D.: 

»Starši mi predstavljajo osebo, ko vem, da bo vedno tu za mene. Se lahka pošalim z njo, lahk 

ji zaupam vse. Moram jo spoštovat, seveda. Pa ne smem lagat, to tk al tk. Starš je oseba tista, 

ko lahka računaš nanjo. Ne vem, kk bi to zdj razložil, pač tk je.«). 

Avtorji (Kurdija, Ule in Živoder, 2011) prav tako ugotavljajo, da se odnos med starši in otroki v 

današnjem času spreminja v smeri prijaznejšega in medsebojno povezanega odnosa. 

Intervjuvana učiteljica U1. predstavi podoben vidik: »Drugač sem pa tud opazla pri spisih. Pol 

oni morajo napisat svoje videnje. In tu se vidijo razlike. Pri teh zgodbah, pri načinu, kako 

družina funkcionira, se vidi. Zadnjič smo meli na primer, so pisali vsi, kako za otroke se bolj 

razdajajo, vse bi naredili za svoje otroke, velik bolj kot mi. Ko rečem mi, mislim na Slovence. 

Oni res vse, vse za otroka. Prav tisto nenormalno razdajanje.«, kjer je videti razdajanje in skrb 

staršev priseljencev za svoje otroke. Iz tega sledi, da ima družina za priseljence in njihove 

potomce velik pomen, saj jim nudi čustveno oporo in občutek pripadnosti. V nekaterih 

kulturah oz. tradicijah je poudarek na t.i. nuklearni družini, drugje pa na širših sorodstvenih 
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povezavah in povzdigovanju teh zvez. Na otrokov psihosocialni razvoj pomembno vpliva 

družina in njena sorodstvena povezava. S svojim kulturnim okvirom in skozi medsebojne 

odnose lahko namreč odrasli vplivajo na čustva, spoznavanja in vedenje otrok. Skozi družinsko 

in sorodstveno interakcijo pa na otroke prehajajo tudi prepričanja in vrednote (Resman, 

2003). 

Znano je, da imajo družina in sorodstvene vezi večji pomen v južnih kot pa zahodnih državah. 

To tudi dokazujejo poimenovanja posameznih družinskih članov, kjer ima vsak svoje 

poimenovanje. Medtem ko so v Sloveniji skoraj vsi sorodniki strici in tete, je to veliko bolj 

specificirano pri ''južnih narodih''. Na primer mamin brat ima svoje poimenovanje (''dajdža''), 

očetov brat spet drugega (''amidža'') itn. Družina je zelo pomembna vrednota ''južnih 

narodov'', še zlasti tistih, ki so se preselili, saj v državi gostiteljici čutijo še večjo povezanost in 

pripadnost prav s svojo družino in ostalimi sorodstvenimi vezmi, zato tudi veliko vlagajo v 

družinski kapital in skrbijo za svoje potomce in jim po svojih zmožnostih ''pripravljajo'' lažjo in 

lepšo prihodnost. 

 

Pomen verske in nacionalne pripadnosti prijateljev 

Intervjuvani dijaki imajo za prijatelje tako pripadnike priseljencev kot tudi Slovence. Nihče 

izmed njih ne dela razlik in tudi ne išče prijateljev na podlagi narodne pripadnosti. To potrdita 

tudi intervjuvani mami, ki dopuščata in sprejemata prijatelje svojih otrok, tudi če ne pripadajo 

enaki narodnosti. Raziskava (Komac in Medvešek, 2005) prav tako ni pokazala statistično 

značilne povezave med etnično pripadnostjo anketiranih in količino prijateljev drugačne 

etnične pripadnosti. Večina anketiranih je namreč navedla, da imajo pristne prijatelje, ki so 

lahko tudi drugačne etnične pripadnosti kot oni. Vendar se je pokazalo, da imajo mlajši več 

prijateljev drugačne etnične pripadnosti kot starejši anketiranci.  

V mojem primeru pa je izjema intervjuvanka S., ki se do najinega pogovora sploh ni zavedala, 

da v njeni družbi ni Slovencev: »Sam mal, da pomislim … V moji … Ne, v moji družbi ni noben 

Slovenc. Drugač pa mam prijatelje, tk uzuni, ko se srečamo, da se mal družimo. Konkretno, ko 

grem ven, smo pa vedno eni te isti. To smo pa večinoma naši. Mislim (smeh), južni narod 

(smeh).«. V tem primeru predstavlja narodnost oviro za prijateljstvo, saj gre za druženje ob 

narodni glasbi ''južnjakov'', s čimer posredno izločajo slovenske vrstnike. Ti imajo seveda 

izbiro, da se prilagodijo in poslušajo njihovo glasbo ali se z njimi enostavno ne družijo. S. skuša 

opravičiti dejstvo, da v njeni družbi ni Slovencev, ker jih je manj, saj v Sloveniji prevladujejo 

''južni narodi'', kot jih imenuje sama (»Ampak po večini smo, pa sj tud v Sloveniji je tk, da 
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prevladujemo …«). Intervjuvanka U1. prav tako opaža, da se v šoli družijo po skupinah, ki niso 

narodnostno mešane, čeprav dijaki trdijo, da se družijo z vsemi: »Mi se družimo z vsemi! Pa ni 

res! Js vem, da ni res. Prav vidim jih pa že štiri leta skupi sedijo. Dve Srbkinji sta pa mislim, da 

dve Hrvatici. To sem pol ugotovila, ko sem jih spraševala, prej nisem vedla. No in so rekle, ne, 

mi sploh ne. In tud po hodniku grejo skupaj. Sj ne rečem, da z drugimi ne komunicirajo, ampak 

kaj več pa tud ne. Js bi rekla, da se oblikujejo skupine, ni pa nujno.«. Kot kaže se mladostniki 

ne poglabljajo v nacionalno pripadnost svojih prijateljev, zaradi česar lahko pride do tega, da 

se niti ne zavedajo, da se družijo le s pripadniki svoje narodnosti, ali da se s pripadniki določene 

narodnosti ne družijo. Raziskava v belgijskih šolah je pokazala (Demanet, Agirdag in Van 

Houtte, 2012), da imajo mladostniki iz etnično raznolikih šolskih okolij bistveno manj 

prijateljev, kot mladostniki, ki obiskujejo šole, ki so manj etnično raznolike. Avtorji (prav tam) 

nadalje razpravljajo, da je to povezano s socialno-ekonomskim položajem šole, kar pomeni, 

da je za dijake, ki obiskujejo šolo, v katero je vpisanih več posameznikov s slabšim socialno-

ekonomskim položajem, večja verjetnost, da bodo imeli manj prijateljev, ne glede na socialno-

ekonomski status njihove družine. Kljub temu, da so ugotovili, da imajo dijaki na etnično bolj 

raznolikih šolah manj prijateljev, se je pokazalo, da imajo pripadniki nedominantnih skupin na 

etnično mešanih šolah več prijateljev kot pripadniki dominantne skupine. To bi lahko tudi v 

primeru Šolskega centra Velenje pomenilo, da se dijaki neslovenske pripadnosti bolj 

povezujejo med seboj, saj imajo glede na številčnost možnost izbire pristnih prijateljev. 

Intervjuvanci v pričujoči raziskavi se s svojimi prijatelji praviloma ne pogovarjajo o različnih 

kulturah in verah (npr. intervjuvanec H.: »Pa ja, omeniš. Sam niso to teme. Ne poglabljamo se 

v to.«), vendar svoje narodne pripadnosti ne prikrivajo. Pri intervjuvancu N. je morda bilo čutiti 

nelagodje, čeprav tudi on svoje narodne pripadnosti ne zanika: »Nerad se sam izpostavim pa 

povem svojo narodnost. Če me pa kdo vpraša, pa povem, da sem Srb. Ne rad se pa 

izpostavljam, vere, nacionalnost, to ne.«. N. je kot odličen učenec v osnovni šoli doživel zelo 

neprijetno izkušnjo, ker ga niso predlagali za nadarjenega učenca, čeprav je dosegal 

nadpovprečne rezultate. Razlog za deprivilegiranost je lahko pripisal le svoji nedominantni 

nacionalni pripadnosti. Znašel se je v situaciji, ko njegov uspeh in trud nista dobila veljave, 

medtem ko je imelo večjo težo, kaj je in komu pripada. N. je morda tudi zaradi tega negotov, 

saj nikoli ne ve, ali bo opažen njegov uspeh ali njegova narodnost. To bi lahko pojasnilo, da se 

nerad izpostavlja, ko gre za pripadnost nekemu narodu ali veri in je tudi manj samozavesten, 

saj mora na nek način zanikati del sebe, da lahko drugi del uživa spoštovanje in veljavo. 
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Nadalje dijaki povedo, da spoštujejo običaje in praznike drugih kultur in si jih tudi voščijo med 

seboj (npr. intervjuvanka L.: »Ko so prazniki, si tud voščimo med sabo. Božič, pravoslavni božič, 

tud Bajram. Men voščijo, čeprav nisem verna. Sj vejo, da nisem verna, pa mi vseen voščijo, ker 

js tud njim.«). O praznikih se seznanijo preko družabnega omrežja Facebook, kot to povesta 

intervjuvanca H. (»Ja. Sj mamo Facebook, tk da vse vemo, kdaj je kak praznik.«) in D. 

(»Približno, zarad Facebooka.«). Mladim so informacije dostopne bolj kot kdajkoli prej in 

preko spletnega omrežja lahko sledijo tudi praznikom drugih kultur. Nekateri prazniki namreč 

niso vsako leto na enak datum (npr. Bajram), vendar preko družbenih omrežij lahko 

posamezniki spremljajo in sledijo praznikom različnih kultur.  

Čeprav ima za intervjuvanko M. vera velik pomen, sprejema tudi prijatelje, ki niso verni: »Eni 

povejo, da niso verni, da v nič ne verujejo, da so ateisti. Enostavno … majo svoj razlog, zakaj v 

nič ne verjamejo in to je v redu. Jih sprejemam take kot so, a ne. Vsak pri sebi odloča, kaj bo.«. 

Intervjuvanka S. pa ne ve natančno, kako bi se opredelila do ateistov, saj meni, da ne pozna 

nikogar, ki ne bi veroval: »Hm … Da bi glih vedla za koga, ne. Mislim, na primer v družbi nikol 

noben ne reče, ne verjamem v boga. Ko se tk niti ne pogovarjamo … To je zdj in, da poveš, ka 

se je kej zgodilo. Ne pridemo niti do te teme, da bi se pogovarjali o veri. Tk da za ateiste, mislim, 

da ne poznam nobenga, ko ne bi verjel.«. Vendar na koncu doda, da verjetno ne bi imela 

predsodkov do nevernih ljudi, če bi jih poznala. Prav tako kot narodnostna pripadnost, tudi 

verska pripadnost ne igra pomembne vloge pri prijateljstvih. Ker mladostniki o tem ne govorijo 

v družbi, marsikdo niti ne ve, ali so njegovi prijatelji verni ali ne. 

 

Ljubezen med pripadniki različnih verskih/kulturnih/nacionalnih ozadij 

D. in N. menita, da njuni starši ne bi imeli nič proti, če bi imela dekle druge narodnostne 

pripadnosti. O tem se doma ne pogovarjajo, ker je to pri njih preprosto nekaj samoumevnega 

(npr. intervjuvanec N.: »Ne. Nismo nč namenli temu. To je čist neki samoumevno. Vera ni 

omejitev, mislim narodnost ni omejitev.«). Starša intervjuvanca D. živita v etnično mešanem 

zakonu, zato je pričakovati, da glede tega nimata predsodkov. S. ima starejšo sestro, ki ima 

partnerja druge narodnostne pripadnosti, zato meni, da bi se tudi njeni starši sprijaznili, če bi 

ga imela še ona, vendar doda, da bi raje videli nekoga, ki pripada enakemu narodu kot oni. H. 

pove, da po njegovem mnenju starši ne bi imeli nič proti dekletu druge narodnosti, bi se pa 

zadeva nekoliko zaostrila, če bi se s tem dekletom želel tudi poročiti (»Pol bi pa rekli, da bi 

moral s svojo vero bit, a ne.«). Sam si dekleta ne bo iskal na podlagi narodnosti in bi se staršem 

postavil po robu, če bi se res zaljubil v dekle druge narodnostne pripadnosti. Njegova mama, 
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intervjuvanka HM., pa pravi, da ne bi imela nič proti, tudi če bi se H. poročil z dekletom druge 

narodnosti: »Tud me ne bi motlo. Šta ču? Če je on izabro sebi, šta ja mogu.«. Podobno 

intervjuvanka LM., mama intervjuvanke L., izjavi: »Pa mal bi mi blo čudno. Sam ne bi js vplivala 

na to, s kom naj bo. Če si ona najde srečo s kom drugim, je kr v redu. Bi se sprijaznila s tem. 

Nimam js s tem problemov!«, s čimer nakaže, da bi ji bilo sicer ljubše, če bi L. imela fanta enake 

narodnostne pripadnosti, vendar ji ne bo prepovedovala ljubezni z drugo narodnostjo. 

Pri intervjuvanki M. so pa starši zelo strogi (kot se izrazi sama) glede tega vprašanja: »Mislim, 

da ga ne bi mela [fanta druge narodnosti]. Mislim, ne bi ga smela met.«. Nadaljuje, da fanta 

druge narodnosti ne bi imela tudi zaradi sebe, njeni starši pa menijo, da se ni mogoče zaljubiti 

v osebo druge narodnostne pripadnosti (»Ja, oni pravijo, da je to nemogoče (smeh).«), 

medtem ko sama nima mnenja o tem. Pove pa, da so imeli takšen primer v družini, kjer so se 

zaradi tega potrgale družinske vezi in prekinili stiki: »Ja, smo meli en tak primer v družini. Od 

mojga atija stric ma hčerko in ona se je glih poročila z enim druge vere in je bil kaos v družini. 

Ampak kaj naj, sj tk nč ne morš.«. Njeno mnenje glede tega je pod vplivom drugih: »Ja, ne vem 

… Js še tega fanta nisem spoznala, tako da ne vem res, kak je. Ampak glede na to, kar pravijo, 

pač … se ni splačalo to, kar je naredla.«. Sama se nekako ne zna ali pa ne želi opredeliti.  

Komac in Medvešek (2005) ugotavljata, da je pri vseh etničnih skupnostih največji delež 

etnično mešanih zakonov sklenjen s pripadniki večinske populacije. Kar je verjetno zaradi tega, 

ker so Slovenci najštevilčnejša etnična skupina v Sloveniji. Avtorja opažata, da je večje število 

etnično mešanih zakonov predvsem pri skupnostih, ki so v Sloveniji manj številčne (črnogorska 

in makedonska skupnost), saj znotraj skupnosti nimajo veliko razpoložljivih partnerjev. Izjema 

so Hrvati, ki imajo visok delež etnično mešanih zakonov, kljub temu, da so številčno močna 

skupnost. Najmanjše število etnično mešanih zakonov pa avtorja opažata pri skupnostih, ki 

imajo drugačno veroizpoved (bošnjaška, muslimanska in srbska skupnost) kot večinsko 

prebivalstvo (prav tam, str. 140). 

Tudi intervjuvanka U2. je opazila, da veliko dijakov v spisih, ko je tema ljubezen, piše o 

prepovedani ljubezni med pripadniki različnih ver oz. narodnosti (»Kadar je kaka nesrečna 

ljubezen in morajo o tem problematizirat, ogromno dijakov dajejo not primer, kako jim starši 

prepovedujejo punco ali fanta druge narodnosti, druge vere. To pa še zmeraj.«). Bučar Ručman 

(2013, str. 350) ugotavlja podobno, saj v zvezi s tem zaznava neko nenapisano pravilo: 

»dovoljeno je, da smo prijatelji, vendar smo si še vedno tako različni, da ne moremo biti 

družina.«. 
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»Vsi smo se rodili na tem planetu, tk da kar se tega tiče … Ne bi mogel zdj nekih razlik … Na 

primer, ko se Hrvati pa Srbi zarad unih vojnih zločinov, pa da se zdj še njihovi otroci neki med 

sabo … to je … to so čisti idioti pa kreteni, če se lahka tk izrazim, a ne. Človek, ko dela glede 

tega razlike, je maloumen, ni glih bister in s tem poskuša prikrit svoje šibkosti, da gre s tem 

koga užalit, je res brez veze.«, pa pove intervjuvanec D. in s tem dobro povzame, kakšen 

pomen pripisuje nacionalni pripadnosti, ki pa ima za nekatere zelo velik pomen, celo takšen, 

da so se pripravljeni odpovedati svojim otrokom, če se ti poročijo z osebo druge verske ali 

narodnostne pripadnosti.  

 

Prosti čas intervjuvanih dijakov 

Posameznikovo delovanje oz. preživljanje časa izven izobraževalnega procesa je pomembno 

za njegove povezave z okoljem in je lahko kazalec stopnje integracije. Bolj ko se posameznik 

udeležuje javnega življenja in išče stike z drugimi, bolj je postal integralni del lokalne skupnosti 

(Bourdieu, 1986). Intervjuvani dijaki preživljajo svoj prosti čas na zelo podobne načine kot 

njihovi slovenski vrstniki. Poleg tega, da se v prostem času družijo s prijatelji ob pogovoru, 

pijači, na zabavah, ob športnih aktivnostih, sprehodih, izletih, se L. ukvarja še z glasbo, D. je 

športnik in trenira kick-box, S. in M. pa preživljata prosti čas v kulturnem društvu (srbskem in 

bošnjaškem), kjer plešeta folkloro. Videti je torej, da so potomci priseljencev družbeno aktivni 

tako v organizacijah, ki jih organizira večinsko prebivalstvo (glasbena in športna dejavnost), 

kot tudi v organizacijah manjšinskih skupnosti. 

Glede na to, kakšen pomen ima vera za intervjuvanko M., ni nič nenavadnega, da obiskuje 

verska srečanja: »Mamo pa zdj ob petkih, od sedmih pa do devetih tako versko druženje. Bolj 

starejši smo, ko se zberemo pa si kako kavo skuhamo pa hodža je zraven pa nam govori, kaj je 

dobro pa kaj ni, pa tk.«. Hodžo, muslimanskega verskega duhovnika, opiše kot razumnega 

človeka, s katerim bi se lahko pogovorila o bilo čem in mu tudi zaupala svoje pomisleke in 

težave. Pove, da bi se, poleg staršev, obrnila tudi nanj, če bi se zaljubila v fanta druge 

narodnosti. Ni še bila v situaciji, ko bi se mu morala osebno zaupati, je pa že večkrat za pomoč 

prosila svojo mentorico iz kulturnega društva, ki je vedno pripravljena pomagati svojim 

članom (»Če maš kake probleme, se lahka z njo pomeniš. Če maš v šoli kake probleme, ti bo 

pomagala. Al pa tud kako seminarsko naredit. Pa take stvari. Vedno nam ponudi svojo 

pomoč.«). Tudi S. v svojem mentorju iz kulturnega društva, ki je ob tem še njen bratranec, vidi 

zaupnika: »Js mu lahka zaupam, pa ne zato, ker je moj sestrič, ampak mu zaupam, ker je tak 
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človek. Ful velik ve, ful je dal velik čez in če mu kaj poveš, te posluša, te razume, ti pove. Zato 

je men fajn, ker js njemu marsikaj zaupam in to mi je fajn.«. 

 

Bošnjaško in Srbsko kulturno društvo 

Ker intervjuvanki M. in S. navajata mentorja iz kulturnega društva kot zaupnika in 

pomembnega drugega, sem na intervju pozvala oba mentorja. Predstavila sta društvo, svojo 

vlogo in dejavnosti v njem. Intervjuvanec SM. svojo vlogo v društvu predstavi takole: »Js sem 

učitelj srbskih plesov v srbskem folklornem društvu dr. Mladen Stojanović, ne predsednik. 

Ustvari, menjam predsednika. Namestnik, tk bom rekel.«. In pove, da društvo obiskujejo člani 

od 8 pa do 50 let, različnih narodnih pripadnosti: »Men je svejedno, samo da se družimo, znači. 

Svega ima. Sad nemam, ustvari imam, jedan je mješan Musliman i Srbin, a prošle godine sam 

imo devetero djece Muslimana. Svega ima. I šta je tu problem?« Sicer je glavna dejavnost v 

društvu folklora, vendar skozi druženje obdelajo tudi teme, kot so učenje maternega jezika in 

kulturno opismenjevanje (»In oni [potomci priseljencev, op. avtorice] so na tem področju 

totalno nepismeni. Nimajo podlage, da bi karkoli in pol ga morš ti usmerjat, bom rekel, 

določene zgodovinske stvari, določene knjige, določene pesnike.«).  

Intervjuvanka MM., predsednica Bošnjaškega mladinskega kulturnega društva, predstavi 

bogato paleto dejavnosti, ki jih izvajajo v društvu. Glavna dejavnost je kulturna, kjer se poleg 

folklore ukvarjajo še z delavnicami scenske umetnosti (»Delavnice scenskih umetnosti. En del 

je glasbeni, tle se učijo od samega izvajanja na instrumentih tradicionalne bosansko-

hercegovske glasbe do izvajanja vokalnega. En del je gledališče, kjer se ukvarjajo z gledališko 

prezentacijo oz. sploh kot z gledališčem kot s širokim pojmom.«). Načrtujejo medkulturne 

delavnice (»Pa bomo organizirali delavnice, kjer bojo, bo skupina naših bosanskih žena, učila 

Slovenke delat burek, baklavo pa take zadeve … Te bojo pa predstavle, kako se naredi kisla 

repa pa zelje pa potica.«), čeprav imajo že sedaj mladostniki v društvu veliko možnosti za 

medkulturni dialog. Po potrebi izvajajo tudi delavnice, ki so v pomoč priseljencem ob prihodu 

v državo gostiteljico (»Pol smo meli še biro delavnice, tk smo jim rekli. Smo izpolnjevali razne 

formularje, pa pisali prošnje in jim nudili pravno pomoč.«), za te ponujajo tudi pomoč pri 

učenju slovenskega jezika, čeprav se drugače v društvu pogovarjajo bosansko.  

Oba mentorja uresničujeta temelj interkulturnega učenja, ki je po Radovan (2001) aktivno 

sodelovanje med različnimi kulturnimi skupinami, kjer imajo tudi manjšinske kulture možnost  

vključevanja skupaj z večinsko v nek skupen proces. 
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Vodilo mentorice MM. je, da daje v društvu prednost kulturi pred vero: »Veliko društev je 

naredilo napako, ker so se povezovali z vero. In meni ta način ni všeč, versko društvo ne more 

zaobjeti kulture enga naroda, lahko v določenih segmentih, ne pa v celoti. In če si verski, ne 

moreš bit neodvisen.« V društvu se trudijo za ohranjanje bosanske kulture (»Velenje potrebuje 

eno tako skupnost, da se človek lahko druži, da je aktiven v kulturi, kateri pripada.«), saj 

mentorica meni, da mora vsakdo imeti prostor in priložnost za aktivno participacijo pri 

izražanju svoje kulture. In izražanje svoje kulture ne sme biti omejeno le na kulturno skupnost, 

torej na društvo, ampak tudi na vsakdanje življenje v okolju, v katerem živiš, saj meni, da lahko 

priseljenci uživajo v obeh kulturah hkrati, torej v kulturi večinskega prebivalstva in v kulturi 

manjšinskega (»In se mi zdi fajn, da prineseš en del svoje kulture v to okolje in prevzameš en 

del in si krasen, fantastičen, ker lahko uživaš v dveh kulturah hkrati. Če se pa to porazgubi, pa 

nimaš dveh virov, iz katerih lahk črpaš.«). Prav tako Razpotnik (2004) ugotavlja, da je lahko 

dvokulturna identiteta najkoristnejša za priseljence. Interkulturna vzgoja je namreč tesno 

povezana s procesom socializacije, ki posameznika na eni strani utrjuje v njegovi socialni in 

kulturni skupnosti, na drugi strani pa ga prilagaja tudi večinski kulturi (Roberts, 1994). 

Intervjuvanka MM. meni, da večinsko lokalno prebivalstvo v zvezi s tem ne bi smelo imeti 

težav, saj je Velenje nastalo z mešanjem kultur in da so manjšinske skupnosti prav tako 

''gradile'' mesto Velenje (»Da vidi [potomci priseljencev, op. avtorice], da tu ni nekih takih 

značilnosti, ki jih lokalno okolje ne bi moglo prebavljat, ker jih prebavlja že ves čas, že od 

samega nastanka, ker je bilo zgrajeno na ta način.«). Tudi Medvešek in Vrečer (2005) pišeta, 

da so vse družbe etnično in kulturno mešane že v svojem nastanku. Vendar je v Sloveniji pri 

odcepitvi od Jugoslavije, navajata avtorici, prišlo do pogostih identifikacij, da so Slovenci 

drugačni od drugih etničnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije.  

Medtem ko intervjuvanka MM. v lokalnem okolju ne vidi podpore, pa intervjuvanec SM. 

nasprotno, doživlja Velenje kot strpno mesto, ki nudi podporo pri delovanju društva in pri 

organiziranju raznih kulturnih dejavnosti (»Da! Da iz toga vidika, što se opčinskih stvari tiče, 

što se tiče našeg društva, šta se tiče dvorana i takvih stvari. Što poželimo, to i dobijemo.«). 

Mestna občina Velenje namreč tudi v svoji predstavitvi omenja priseljence, ki dajejo mestu 

poseben utrip in so soustvarjalci njegove raznolikosti, odprtosti, sproščenosti in 

gostoljubnosti, ali kot je zapisano na spletni strani Mestne občine Velenje 

(http://www.velenje-tourism.si/): »Mesto ni samo na zunaj moderno, moderni so tudi njegovi 

prebivalci, ki s svojo različnostjo priseljencev dajejo čudoviti naravi svojevrsten utrip in 

ustvarjajo pogoje za udobno, ustvarjalno in sproščeno počutje. Ne samo zase, temveč tudi za 

http://www.velenje-tourism.si/
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številne goste, ki so jih veseli v vsakem trenutku.«. Kljub temu, da so priseljenci v Velenju zelo 

dobro sprejeti, pa po mnenju intervjuvanke MM. vseeno nimajo enakih možnosti kot večinsko 

prebivalstvo. 

Intervjuvanka MM. namreč veliko dela na predstavitvi bosanske kulture, zato tudi organizira 

veliko dogodkov, pri čemer opaža, da se jih udeležujejo predvsem Slovenci, medtem ko se 

priseljenci manj kulturno udejstvujejo (»In tu vidim, kadarkoli skušaš prezentirat kako višjo 

umetnost, kjer je treba mal razmišljat, kjer predstave niso nujno komedije, in bog ne daj 

abstraktne zadeve, je to težko prodat tej publiki [priseljencem in njihovim potomcem, op. 

avtorice]. Je pa to zelo zaželeno v Bosni in Hercegovini. Smo gostovali tam in tam so nas pa 

pojedli, požrli so nas, v tem kontekstu waw, ne.«). Razlog za to bi lahko iskali v neenakem 

kulturnem in socialno-ekonomskem kapitalu. 

 

Nacionalno kot konstrukt in meja med nacionalizmom in patriotizmom 

Intervjuvanec SM. meni, da mladi slabo poznajo zgodovino svojega naroda, zato jih skozi 

dejavnosti v društvu skuša poučiti o tem. Njegovo mnenje je, da imamo vsi pripadniki bivše 

Jugoslavije enake korenine, ampak so razni zgodovinski zapisi ustvarili razpad in razlikovanje 

med nami (»To je ono, ko js pravim, ka se mi kregamo. Dej potegnmo črto. Sj js pa ti ne morma 

na to vplivat, zgodovinarji se morjo usest skup pa rečt, poglejte tu je črta. Obstaja tisoč in en 

zapis, sam ljudje se nočejo s tem ukvarjat, ker bi jim vzelo preveč časa. Vse obstaja, treba je 

sam določene stvari povezat, da vidimo da smo eno in isto. Dokler pa to ne naredijo, se bomo 

pa še naprej grdo gledali.«). Tudi Halbwachs (2001) pravi, da pisci zgodovine opažajo 

predvsem spremembe in razlike. Sicer razumejo, da se je morala za prehod od enega k 

drugemu razviti serija transformacij, od katerih pa zgodovina opazi le vsoto ali končni rezultat. 

Zgodovina preiskuje skupine od zunaj in zajame precej dolgo trajanje, medtem ko je kolektivni 

spomin ravno obratno, skupina, videna od znotraj in v obdobju povprečnega človeškega 

življenja. Pisci zgodovine lahko tako z raznimi simbolnimi pomeni, skritimi in transparentnimi 

sporočili, s samo selekcijo ter drugimi tehnikami reproducirajo kulturne vzorce in ohranjajo 

kolektivni spomin neke nacionalne skupnosti. Resničnost zgodovine je omejena, zgodovina se 

namreč piše naknadno, zato je njena resničnost bolj zamišljena (Anderson, 2007). In čeprav je 

kolektivnih spominov več, je zgodovina ena sama. Zato lahko upravičeno dvomimo o njeni 

suverenosti in točnosti ter se sprašujemo, ali morda ni vse le konstrukt. 
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Medtem ko se SM. sooča s konstruktom nacionalnega, se MM. ukvarja z ustvarjanjem meje 

med nacionalizmom in patriotizmom: »In ti prideš na delavnico, govoriš v bosanskem jeziku in 

učiš o bosanski kulturi in lahko zelo hitro napihneš ponos. Nacionalni. In to hitro gre v 

nacionalizem, ne pa v patriotizem. Ti kot vodja, kot mentor, ki predava o neki določeni zadevi, 

moraš imet jasno črto o tem, ki pa že itak ni jasna.«. Dojemanje lastne kulture kot večvredne 

in podcenjevanje ostalih kultur Brander in sodelavci (2006) opredelijo kot etnocentrizem. 

Mentorica Bošnjaškega kulturnega društva se torej trudi svoje člane usmeriti stran od 

etnocentrizma. Če smo preobremenjeni z vprašanji o zaščiti lastne kulture, se namreč nismo 

sposobni odpreti za medkulturno sodelovanje in izmenjavo (Lukšič-Hacin, 1999). 

 

Vpliv medijev in narodne manjšine 

MM. se včasih znajde v precepu, saj mladim dopoveduje, da je Velenje njihov dom, oni pa 

izpostavljajo drug problem, s katerim se soočajo: »Ker tle je prišlo do tega, da danes ne 

jemljemo to kot svoj dom. Ker nas na vsakem koraku etiketirajo s tem, da nismo od tuki.«. 

Intervjuvanka meni, da jim z diskriminacijo večinsko prebivalstvo otežuje oz. preprečuje 

integracijo. Intervjuvanka MM. takšno vedenje večinskega prebivalstva povezuje tudi z 

dejavnostjo medijev in vodilnih v državi: »Ampak se bojim, da se še bolj pojavljajo razne oblike 

diskriminacije. Iz tega razloga, ker prihaja kriza, zaradi tega obrata v desno, ker smo priča 

takšnih in drugačnih govorov preko radia, TV-ja. In to od hudih intelektualcev. Da pač bi morali 

najprej svoje ljudi zaposlit pa potem koga dovažat od nekod. Pa kjer govorimo o naših pa onih, 

takoj ko se začnemo pogovarjat mi, oni, delamo separacijo med skupinami. In to vpliva tud na 

prebivalstvo, ki to posluša.«. Mediji imajo vsekakor velik vpliv na odnos večinskega 

prebivalstva do manjšinskih skupnosti. Na eni strani lahko mediji spodbujajo nestrpen ali celo 

sovražen odnos do narodno manjšinskih skupin, na drugi strani pa si lahko prizadevajo po 

ohranjanju in promociji kulturne ter jezikovne različnosti manjšinskih skupnosti. Del 

slovenskih medijev pogosto (Komac in Medvešek, 2005, str. 286-287) »sodeluje v procesu 

poudarjanja etnične čistosti in v poudarjanju nepremostljivih razlik med etnično in religiozno 

različnimi«. Medijski prostor lahko izkoriščajo tudi politiki. Z namenom ohranjanja in večanja 

politične moči javnosti predstavijo tujce kot grožnjo (npr. grožnjo za delovna mesta, nasilje, 

kulturno identiteto itd.), hkrati pa ponudijo politiko reševanja te ''grožnje'', ki pa največkrat 

seveda ne zaleže, saj je bila že sama grožnja fiktivna. Strah, ki so ga ustvarili politiki med 

prebivalstvom, ostane, medtem ko se politika še naprej trudi ''reševati'' lokalno prebivalstvo. 
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Na ta način se politična moč ohranja, z njo pa tudi odvisnost lokalnega prebivalstva od 

politikov (Fennes in Hapgood, 1997). 

 

Intervjuvanec SM. izpostavi aktualno temo narodnih manjšin v Sloveniji, kjer priseljenci držav 

bivše Jugoslavije nimajo urejenega statusa manjšine, čeprav jih je številčno več kot Madžarov 

in Italijanov, ki pa imajo status manjšine (»To je diskriminacija, primjer diskriminacije. Zato bi 

ja manjinama u Srbiji i Bosni oduzeo sva prava. Slovencima koji su narodna manjina. Znači, 

ako mi ovde nemamo, nečete imat ni vi tamo. A ako i mi tu budemo narodna manjina, onda 

mogu i oni. Mada je nas tu dosta više, nego Slovenaca …«). To označi za absurd in 

diskriminacijo in po mojem mnenju je upravičeno razburjen. Tudi Radovan (2001) se strinja, 

da je za pravice avtohtonih manjšin v Sloveniji izredno dobro poskrbljeno, medtem ko je 

povsem drugače, ko gre za zaščito in sodelovanje priseljenskih manjšin, predvsem prebivalcev 

iz bivše Jugoslavije. Teh je v Sloveniji številčno več kot avtohtonih in praviloma so uvrščeni 

v kategorijo socialno ogroženih (prav tam). Kljub njihovemu številu in socialni neenakosti, se 

državi očitno ne zdi smiselno, da bi se morale njihove kulturne značilnosti in potrebe 

upoštevati, ampak je enostavneje, če se jih odrine na margino družbenega dogajanja. Ker gre 

za skupine, ki so v nedominantnem položaju v neki skupnosti in so socialno ogrožene, je še 

posebej pomembno družbenopolitično razumevanje manjšin, zapiše Roter (2005b). Zaradi 

takšnega položaja mora biti priseljencem, kot pripadnikom manjšinskih skupnosti, namenjena 

posebna skrb, da bi se jim omogočile enake začetne osnove za delovanje v vsakdanjem 

življenju (prav tam). Menim, da bi šele zakonsko urejen status manjšin iz držav bivše 

Jugoslavije lahko dokončno uredil vse dosedanje poskuse urejanja priseljenske problematike, 

od uvajanja maternega jezika v šole, enakih možnosti na trgu dela, vzgoje za strpnost in celo 

do manjše ogroženosti večinskega prebivalstva. Iz izidov raziskave (prav tam) se da jasno 

razbrati željo in potrebo Neslovencev po ohranjanju njihove etnične identitete, čeprav so 

državljani Republike Slovenije. Hkrati si želijo oz. izražajo potrebo po enakopravni vključenosti 

v slovensko družbo.  

 

Vpliv mojega kulturnega ozadja na intervjuvana mentorja 

Potomci priseljencev po mnenju intervjuvanke MM. občutijo praznino zaradi nepripadnosti: 

»Js mislim, da smo mi strašno nesrečna generacija. Ker nismo … Tako želimo si pripadat. Smo 

tu rojeni, ampak ne pripadamo.«. Meni, da lahko to praznino zapolnimo s spoznavanjem 

Bosne in Hercegovine, ki je tako raznolika, da lahko vsakdo najde delček sebe v njej. In pri tem 
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se obrne tudi name, saj bi morala zgodovino svojega naroda in svoje kulture bolje spoznati. 

Posredno mi predstavi nekaj podatkov, ki jih moram vedeti in jih znati predstaviti tudi drugim. 

Za lažje razumevanje sledi izsek iz intervjuja, ki se je drugače nadaljeval še s precej podatki o 

zgodovini Bosne in Hercegovine ter Bošnjaškega naroda. 

 

MM.: A si ti potovala kaj po Bosni? 

JAZ: Pa ne glih. Bla sem pri mojih pa v Sarajevu sem bla. 

MM.: Mhm. Morš si pogledat Mostar pa ta Hercegovački del. Pol vidiš zakaj se reče Bosna in 

Hercegovina. Tam je pa mentaliteta naroda čist druga. Res, ful zanimivo. Večina govora, 

temperamenta, običajev … Js sem ful prepotovala Bosno. V vseh kotičkih, skor da, sem bla. 

Enih par kotičkov je še, ko jih moram obiskat. 

JAZ: Ahaa, super. 

MM.: Men je Bosna blazno všeč. Ma te neke, js temu rečem, da je šizofrena. A veš ful je 

drugačna vsepovsod. 

JAZ: Ja ja. 

MM.: Ta šizofrenost je lahko tudi dobra, ker se lahko vsaj v enem delčku najdeš. In se lahko 

sam s sabo mičken boljš pogovarjaš. Če se nisi našel tle. Če si se našel tle, je to super. 

JAZ: Mhm. 

MM.: In to poskušamo na delavnicah dost se pogovarjat. Da naj potujejo, da se nekje najdejo. 

Sj ni nujno, da je to v Bosni. Lahka je tud drugje. Da najdejo nek košček zemlje in lahko rečejo, 

sem pripadam, čutim, da sem pripadam. Nič ni narobe. 

JAZ: Ja, men je ta misel bolj blizu. 

MM.: Ja, ampak bolj ko bi ti brala, bolj kot bi potovala po Bosni in jo spoznavala, se rojeva ta 

ljubezen. Hočeš nočeš. Verjemi mi. 

JAZ: Verjamem ti, sj Bosna je men všeč. Všeč mi je, ker ima veliko narave, ker je vse bolj počasi. 

Js se tam ful spočijem pa umirim tk notranje. Kar se tega tiče, mi je ful všeč. Sam da bi pa zdj 

js našla nek del sebe tam, to pa ne. 

MM.: Ja, pa tud odpret se morš. Včasih si ful začrtamo neke meje. In včasih je zelo težko se 

odpret pa začet neki na novo. Js mislim, da nič ni narobe, če kdo smatra, da to ni pomembno 

oz., da se ne najde v tem. Ti čist lahk pripadaš Velenju, sicer se zavedaš tega, da si Bosanka in 

Hercegovka in si ponosna na to in ne dovoliš, da te kdorkoli šikanira zaradi tega. Pa da znaš 

neki povedat. Ti bo nekdo rekel, da so Bošnjaki nastali 91., boš znala povedat, da to ni res, da 

so že od prej. 
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Ker gre za poglobljeno kvalitativno raziskavo, v katero sem kot raziskovalka vpletena tudi 

sama, sem že na začetku vedela, da bo moja subjektivnost vplivala na dobljene rezultate. Sicer 

nisem predvidela, da bo v interesu nekaterih intervjuvancev, da s svojimi zgodbami in izjavami 

vplivajo name. Na eni točki sem se tako za trenutek vprašala: »Hej, kdo je tukaj predmet 

preučevanja?« Odgovor se je kar sam ponujal, saj je dejstvo, da gre tako na eni kot na drugi 

strani za subjekte. Raziskovalec in raziskovana oseba vneseta nek subjektivni vidik, ki ga 

določa že sam namen sodelovanja. Vsi intervjuvanci so se za sodelovanje v raziskavi odločili z 

nekim namenom. Nekaj intervjuvanih dijakov je želelo sodelovati, ker jih tema zanima in se 

radi pogovarjajo o tem, spet drugi so se odzvali, ker so želeli pomagati nekomu ''svojemu'', 

torej nekomu (meni), ki prav tako kot oni, ni pripadnik dominantne skupnosti. Je tukaj morda 

čutiti povezanost pripadnikov različnih manjšinskih skupnosti ali gre morda le za zamišljene 

skupnosti? Intervjuvana mentorja sta se za sodelovanje odzvala zaradi obeh zgoraj navedenih 

vzrokov, pri tem sta imela še skrito agendo predstavitve svoje kulture. Morda sta sodelovanje 

v raziskavi videla kot možnost predstavitve svoje kulture in zgodovine naroda. V določenih 

delih intervjuja je namreč ta tema izstopala, kar je logično glede na njuno vlogo – mentor v 

kulturnem društvu. 

 

Intervjuvanec SM. me je pred drugim delom intervjuja vprašal, zakaj ne govorim ''po naše'' in 

od trenutka, ko odgovorim, da mi je slovensko lažje, on govori le še v srbohrvaščini. Verjetno 

bi tudi tukaj lahko našla zametke nekega njegovega poslanstva, da me nauči mojega 

maternega jezika, ki ga bom lahko nato prenašala na druge generacije. Že pred tem omeni, da 

ima znanke, ki znajo srbohrvaško, vendar v službi, ko imajo stranko iz južnih držav, ne želijo 

uporabljati srbohrvaškega jezika, nasprotno pa s tujo stranko, ki prihaja na primer iz Italije, 

brez težav govorijo italijansko (»In da se človek cel spoti, da spregovori dve slovenski besedi, 

ona mu pa noče pomagat. Če bi pa prišel Italijan, bi govorila italijansko. Če bi prišel bog ve od 

kod človek, bi mu pomagala v njegovem jeziku. Južnjaku pa noče. Zakaj? Rečejo, da tega jezika 

ne smeš uporabljat. Men se zdi, da več jezikov kot veš, več veljaš.«). Klenovšek (2006) ugotavlja 

podobno, torej da je lahko drugačen jezik vzrok za diskriminacijo. Na podlagi izjav 

sogovornikov v svoji raziskavi, izpostavi dvoličen odnos Slovencev do tujih jezikov, saj 

nekatere jezike (zahodnoevropske) slišijo raje kot druge. 
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Očitno je, da intervjuvanca SM. prikrivanje ali le opuščanje svojih korenin zelo jezi, saj na 

koncu še enkrat izpostavi to temo, tokrat v povezavi z imeni, ki so značilna za pripadnike 

določenih narodnosti: »Ja sam dao srpska imena djeci. Jedna je rekla, ja ako bi živjela u 

Beogradu, dala bi djeci srpska imena. Čekaj malo, zašto u Beogradu, čega se ti stidiš? Jer samo 

ime i prezime pripada nekoj naciji, jedino tako češ znat. Tu se vidi, ne može bit Mujkanović 

Tit.«. Pogovor zaključi z mislijo, da četudi se sramujemo svojih korenin, to še ne pomeni, da iz 

njih ne izviramo: »Porijeklo je tvoje srpsko, a drugo je što je tebe stid reči šta si. To je tvoja 

kultura!«. Ime je lahko namreč »pomemben kazalnik etnične pripadnosti in njegova 

sprememba je korak k prikrivanju oz. spremembi etničnosti.« (Medvešek in Vrečer, 2005, str. 

284). Khosravi (2012) piše o fenomenu spreminjanja imen pripadnikov muslimanske skupnosti 

na Švedskem, kjer se je pokazalo, da pripadniki manjšin s spremenjenim imenom in predvsem 

priimkom lažje dobijo službo in se vključujejo v razne segmente švedske družbe. 

Resman (2003, str. 73) meni, da dokler pripadniki manjšinskih skupnosti ne bodo spoznali, da 

so samo drugačni, ne pa manjvredni, se bodo sramovali svojega izvora, ga tajili in skrivali pred 

drugimi. Dodala bi, da morajo točno to spoznati tudi pripadniki dominantne kulture. 
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11 SKLEPI 

 

Pričujoča raziskava me je privedla do zaključkov, ki so me na določeni točki nekoliko 

presenetili. Kljub predhodnim raziskavam in teoretičnim izhodiščem, ki dokazujejo, da 

potomci priseljencev dosegajo slabše učne rezultate in se praviloma vpisujejo v triletne 

poklicne šole, ki pogosto ne vodijo do nadaljevanja šolanja, v mojem primeru intervjuvani 

dijaki iz Šolskega centra Velenje tega niso potrdili. Dobljene rezultate lahko povežem s 

socialno-ekonomskim statusom družin intervjuvanih dijakov, ki ni med najnižjimi in je stabilen. 

Priseljenci ponavadi zasedajo nižje plačana in negotova delovna mesta, kar za mesto Velenje 

ni pravilo. Gorenje in Premogovnik še zmeraj zaposlujeta večino Velenjčanov, ne glede na 

kulturno pripadnost in jim nudita tudi gotovost na trgu dela, Premogovnik pa poleg tega še 

solidne plače. Torej, če se pripadniki večinske in manjšinskih skupnosti zaposlujejo na enakih 

delovnih mestih, imajo tudi podoben socialno-ekonomski status. Iz dosedanjih raziskav (npr. 

Lesar, 2002a; 2002b) vemo, da narodnost ne vpliva neposredno na izbiro srednje šole, pač pa 

je socialno-ekonomski status družine tisti, ki vpliva. Vendar pogosto gre prav za prekrivanje 

socialno-ekonomskih in kulturnih dejavnikov, kar pomeni, da zaradi narave ekonomskih 

migracij priseljenci pristanejo na nižje plačana delovna mesta, prav tako pa so priseljenci tisti, 

ki v recesiji prvi izgubijo delo oz. zaposlitev. Priseljenci so tako najlažje in najceneje izkoriščana 

delovna sila. Temu smo bili priča tudi v Velenju ob stečaju gradbenega podjetja Vegrad, ko je 

brez dela ostalo več kot 150 delavcev, večinoma priseljencev iz držav bivše Jugoslavije, med 

njimi je bil tudi oče ene izmed intervjuvanih dijakinj. Kot sem omenila zgoraj Gorenje in 

Premogovnik trenutno nudita gotovost na trgu dela, vendar ni odveč, če se vprašamo, kaj bi 

se zgodilo ob slabšem poslovanju omenjenih podjetij. Kateri Velenjčani bi bili prvi spoznani za 

»višek«, priseljeni ali avtohtoni? Odgovor lahko najdemo v etnizaciji delovne sile in globalni 

neenakosti, ki sta notranji značilnosti kapitalizma, zaradi česar je kapitalizem nujno povezan z 

rasizmom, rasizem pa z nadzorom nad priseljevanjem (Wallerstain, 1996). Po potrebi se 

namreč delovno silo poveže z določeno etnično skupino, ki se jo spremeni v rezervno armado 

delovne sile, ki v krizi prva izgubi delo in postane odvečna.  

Če se nekoliko odmaknem od regionalnega vidika, lahko izpostavim, da je za sodobno družbo 

na splošno značilno podaljševanje šolanja. Intervjuvani dijaki to potrjujejo, saj si vsi, razen 

enega (H.), želijo po končani srednji šoli šolanje še nadaljevati. Že kar nekaj časa izobrazba ni 

več zagotovilo za zaposlitev. Mladi se tako zaradi pomanjkanja alternativ odločajo za 

nadaljevanje šolanja, čeprav se zavedajo, da jim višja izobrazba ne bo nujno prinesla 
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zaposlitve. Izobrazba je na eni strani nujna, na drugi pa ni zadostna, nadaljevanje šolanja tako 

postaja vse bolj podobno ''čakalnici'' (Beck, 2001). S podaljševanjem šolanja mladi rešujejo 

svojo eksistenco, saj imajo na ta način status študenta, ki jim prinaša kar precej ugodnosti; 

možnost dela preko študentskega servisa, možnost nastanitve, nakup bonov za prehrano … 

Status študenta daje tako mladim občutek perspektivnosti, kar se sliši bolje od alternative – 

status iskalca zaposlitve ali status brezposelne osebe. To bi lahko bil eden glavnih razlogov za 

željo intervjuvanih dijakov in njihovih staršev po nadaljevanju šolanja. Trenutne družbene in 

gospodarske razmere vplivajo na vse mlade, ne glede na njihovo kulturno pripadnost, zato ne 

morem povezovati nadaljevanja šolanja in potomcev priseljencev, v smislu, da so se njihove 

želje in vizije glede šolanja izenačile z željami in vizijami njihovih slovenskih vrstnikov. V 

nekaterih primerih to verjetno drži, vendar bi bilo zanimivo raziskati, kako bi dijaki gledali na 

nadaljnje šolanje, če bi po končani šoli imeli zagotovljeno zaposlitev. Edini izmed intervjuvanih 

dijakov (H.), ki se želi po končani srednji šoli zaposliti, ima izmed vseh največjo možnost 

pridobiti zaposlitev. Obiskuje namreč rudarsko šolo, Premogovnik Velenje pa za enkrat še 

lahko poskrbi za zaposlitev svojih vajencev.  

Aspiracije intervjuvanih dijakov za prihodnost so visoke, pri tem pa jih podpirajo tudi njihovi 

starši, ki prav tako veliko pričakujejo od svojih otrok. Vsi intervjuvanci namreč poročajo, da 

starši menijo, da bi lahko bil njihov šolski uspeh še boljši, čeprav že sedaj dosegajo prav dober 

ali odličen uspeh. Sodobna družba nam namreč narekuje, da smo sami odgovorni za svojo 

usodo. Sami se lahko potrudimo in poskrbimo za lasten uspeh, v kolikor nam spodleti, bomo 

prav tako sami odgovorni za neuspeh. Individualizacija odgovornosti postaja ideologija 

današnjega časa, saj je med mladimi že čutiti borbo za uspeh, pri čemer je pomembno, da se 

vpisujejo v štiriletne strokovne šole in gimnazije, kar jim omogoča nadaljevanje šolanja, 

medtem ko postaja pridobljena nižja izobrazba (osnovna šola, triletna poklicna šola) kriterij 

izključevanja (Beck, 2001). Manj uspešni posamezniki, ki imajo manj socialnega kapitala, manj 

sredstev za uspeh, postanejo tako poraženci kapitalističnega sistema. Pričujoča raziskava je 

pokazala, da mladi učnemu uspehu pripisujejo veliko pomembnost in se čutijo odgovorne za 

svoj (ne)uspeh v življenju, kar lahko prvič prevzamejo v svoje roke in dokažejo ravno skozi učni 

uspeh v procesu izobraževanja. Intervjuvani dijaki namreč večkrat omenijo, da bi lahko 

dosegali boljši učni uspeh, če bi se več učili, da bi bili sami krivi, če ne bi imeli dobrih ocen ipd. 

Dobljeni rezultati potrjujejo ugotovitve številnih nedavnih raziskav, opravljenih pri nas in v 

tujini (npr. raziskava »GOETE«, Žakelj in Švab, 2011). 
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Kot svetovalna delavka na srednji šoli, kjer imamo tako štiriletno strokovno smer kot tudi 

triletno poklicno, opažam velik vpis na štiriletni program, medtem ko se na triletnega 

praviloma vpišejo tisti, ki niso imeli dovolj točk, dovolj dobrega uspeha iz osnovne šole, da bi 

lahko bili sprejeti na štiriletni program. Triletni program je tako šele druga izbira, izhod v sili. 

Ne tako poredko sem priča celo primerom, ko se učenci, ki nimajo dovolj točk za vpis na 

štiriletni program, raje kot na triletni program podobne smeri, vpišejo na gimnazije, ki še imajo 

prosta mesta. Kaže se, da nas je individualizacija odgovornosti, ki je značilnost sodobne 

družbe, pripeljala do točke, kjer je bolje biti neuspešen na gimnaziji kot pa uspešen na triletni 

poklicni šoli.  

Na drugi strani se pa v triletne poklicne programe vpisujejo potomci priseljencev, ki imajo 

dovolj dobre rezultate, da bi se lahko vpisali tudi na štiriletno strokovno smer. Ker ravno v 

času mojega pisanja pričujočega sklepnega dela poteka tudi vpisni postopek učencev v srednje 

šole, sem pod vplivom vsega ugotovljenega in prebranega. Zbodlo me je, ko sem videla, da je 

v triletni program prijavljen učenec, ki je po točkah oz. ocenah bistveno izstopal od drugih. 

Njegove ocene so bile boljše od veliko kandidatov, ki so bili prijavljeni v štiriletni program. 

Čeprav ponavadi kličemo tiste, ki imajo slabši uspeh in je videti, da ne bodo sprejeti na želeni 

program, sem tokrat naredila izjemo in poklicala starše fanta z neslovenskim imenom in 

priimkom. Povabila sem jih na razgovor, kjer se je izkazalo, da je svetovalna delavka v osnovni 

šoli predlagala, naj se raje vpiše na triletno poklicno šolo, saj mu bo tam ''lažje šlo''. Seveda 

mu bo šlo lažje v triletnem programu, ampak če je sposoben za štiriletni program, je prav, da 

to priložnost tudi dobi, čeprav ne pripada dominantni etnični skupini.  

Ko smo se pred nekaj desetletji odločali za srednjo šolo, smo imeli v mislih le, kaj bi radi postali, 

kakšen poklic bi radi opravljali. Nismo se ukvarjali z mislijo, ali nam bo določen poklic 

omogočal zaposlitev, medtem ko se je skozi čas mišljenje šolarjev obrnilo. Pri izbiri srednje 

šole niso več razmišljali izključno o svojih željah, ampak so spremljali tudi stanje na trgu dela, 

torej, kateri poklic jim bo nudil tudi možnost zaposlitve. Danes, ko pa ni jasnih projekcij, kaj 

bo trg dela čez pet in več let sploh potreboval, se ponovno vračajo k svojim željam. Mnogo 

staršev pri vpisu pove, da se zavedajo, da bodo njihovi otroci po zaključku srednje šole težko 

dobili zaposlitev, ne glede na to, katero srednjo šolo obiksujejo in prav zaradi tega se jim zdi 

pomembno, da si izberejo poklic, ki si ga želijo opravljati. Izhajajo namreč iz predpostavke, da, 

če nekaj opravljamo z veseljem, imamo največje možnosti za življenjski uspeh. 

Problem pa je tudi širši, saj ima pri oblikovanju števila oddelkov in odpiranja novih programov 

izobraževanja v srednjem šolstvu glavno besedo politika in ne stroka. Tako se dogaja, da že v 
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naprej vemo, da vsi, ki bodo zaključili srednjo šolo določene smeri, zagotovo ne bodo dobili 

zaposlitve v svoji smeri, saj je že sedaj visok delež brezposelnih oseb s tem profilom. 

 

Naj se ponovno vrnem na lokalno okolje, saj je, poleg Jesenic, Velenje mesto z najmanjšim 

deležem slovenskega prebivalstva, kar lahko pomeni, da je težko delati razlike med 

skupinama, ki številčno nista zelo oddaljeni. Moč množice naredi svoje, četudi se ne upira in 

ne bori za svoje pravice, ampak enostavno je. Lahko bi trdila, da je Velenje, kot izrazito 

večkulturno mesto, iz generacije v generacijo bolj strpno in naklonjeno sožitju kultur. 

Prebivalci so ves čas v stiku s pripadniki drugih kultur, kar pomeni, da značilnosti posamezne 

kulture posredno ali neposredno tudi spoznavajo, kar zmanjšuje ksenofobijo ter delovanje na 

podlagi stereotipov in predsodkov. Ker pa ni vse tako črno-belo, nekateri intervjuvanci 

poročajo o diskriminacijski praksi s strani učiteljev znotraj šolskega sistema. Je pa zanimivo, 

da so intervjuvanci v osnovni šoli opažali in bili tudi sami žrtve diskriminacijske prakse bolj kot 

v srednji šoli. To bi lahko bilo povezano s tem, da dalj časa kot živimo s pripadniki drugih 

kulturnih ozadij in več kot je teh, bolj smo strpni in bolj sprejemamo to raznolikost.  Zanimivo 

bi bilo raziskati, v kolikšni meri se diskriminacijska praksa pojavlja v osnovnih šolah sedaj, v 

istem obdobju kot je bila raziskava opravljena na ravni srednje šole. Glede na to, da je tudi v 

osnovnih šolah vse več potomcev priseljencev, bi lahko pričakovali, da se je diskriminacija 

nekoliko omilila tudi v osnovnih šolah. Lokalna politika, lokalne politične stranke so namreč 

naklonjene priseljencem, Mestna občina Velenje v svoji predstavitvi poudarja kulturno 

raznolikost kot obogatitev mesta. Kot sem že omenila, moč množice naredi svoje in jasno je, 

da politične stranke ne bi dobile zadostne podpore, če ne bi bile naklonjene priseljencem. S 

svojo naklonjenostjo lokalnemu prebivalstvu sporočajo, da lahko živimo v večkulturnem 

sožitju in da diskriminacija v takšnem okolju ni zaželena niti dopustna. To dejstvo vsekakor 

vpliva, da je diskriminacije in ''težav'', povezanih s priseljenci v Velenju manj kot v drugih 

regijah. Naklonjenost lokalne politike in strpnost lokalnega prebivalstva do priseljencev in 

njihovih potomcev je lahko tudi posledica večje zastopanosti priseljencev in njihovih 

potomcev na trgu dela. V Velenju namreč ni prisotna izrazita segmentacija trga dela, 

priseljenci in njihovi potomci ne zasedajo izrazito nižjih delovnih mest v primerjavi z večinskim 

prebivalstvom Velenja. Kot sem že omenila Gorenje in Premogovnik zaposlujeta večino 

Velenjčanov, ne glede na kulturno pripadnost. Intervjuvani dijaki se tako v krogu svojih 

vrstnikov počutijo dobro, večinoma menijo, da so v razredu priljubljeni, z izjemo intervjuvanca 

N., ki meni, da je nepriljubljen, vendar tega ne povezuje s svojo narodno pripadnostjo, pač pa 
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s tem, ker je dober učenec – ''piflar'' in se mu drugi posmehujejo. Intervjuvani dijaki navajajo, 

da se tudi z učitelji večinoma dobro razumejo, vendar nekateri omenjajo določene težave oz. 

nesporazume z določenimi učitelji. Intervjuvanka L. se že dve leti sooča z neenakopravno 

obravnavo pri slovenščini. Kljub temu, da pri slovenščini kot predmetu nima težav, se te vedno 

znova pojavijo, ko učiteljica izgubi njen zvezek in ga mora L. nato v celoti prepisati, ko jo vsako 

drugo uro pokliče pred tablo in ji pregleda zvezek ali jo vpraša za ustno oceno. Ker to počne 

samo njej in še eni sošolki, ki prav tako ni Slovenka, se je zdi tovrstna obravnava nepravična. 

Intervjuvanec H. izpostavi kar nekaj primerov diskriminacije oz. neenakopravne obravnave 

tako na praksi kot tudi pri pouku. Medtem ko je diskriminacija na praksi zelo neposredna, saj 

ga mentorji žalijo zaradi njegove drugačne kulture, pa je pri pouku nekoliko prikrita. Na primer 

pri izrekanju šolskih ukrepov za neopravičene ure po njegovem niso upoštevali števila 

neopravičenih ur, pač pa narodno pripadnost. Kljub temu, da je s šolskimi pravili točno 

določeno, kateri ukrep se izreče za določeno število ur, so se tega držali le pri Neslovencih, 

medtem ko Slovenci za večje število neopravičenih ur niso dobili nikakršnega ukrepa. Dvojna 

merila se torej kažejo tudi znotraj srednješolskega sistema pa čeprav samo pri določenih 

učiteljih. Učitelji so namreč ljudje z zelo različnimi osebnostnimi lastnostmi, z različnimi 

izkušnjami, različnim ozadjem in različnimi pogledi. Videti je, da na nivoju lokalne skupnosti ni 

opaziti diskriminacijskih praks, potomci priseljencev niso obravnavani kot drugorazredni 

državljani, vendar se dvotirnost pojavi za zaprtimi vrati šolskih razredov. Posamezni primeri 

namreč pričajo o nedopustnih praksah dikriminacije s strani učiteljev, ki, ne le, da nimajo 

posebnih kompetenc za delo v večkulturnem razredu, ampak celo odkrito diskriminirajo. Tudi 

intervjuvanka MM. govori o diskriminaciji, ki je močnejša, bolj ko gremo v institucionalne 

sisteme. 

Nujno je torej izobraževanje učiteljev za interkulturno pedagogiko, saj tolerantnost učiteljev 

in prilagajanje dela v večkulturnem razredu ne sme biti odvisno od okolja oz. mesta, v katerem 

poučujejo. Sicer je res, da se ogromno naučimo skozi prakso in izkušnje, vendar moramo 

določene posebnosti drugih kultur in narodov poznati že prej. Že v času študija bi se morali 

bodoči učitelji seznaniti s kulturami, katerih pripadniki se pojavljajo domala v vsakem razredu 

slovenske šole. Poznavanje značilnosti manjšinskih kultur seveda ni dovolj, pač pa je potrebno 

(bodoče) učitelje naučiti, kako lahko znanje o kulturah in narodih izkoristijo kot prednost pri 

svojem delu, ne glede na predmet, ki ga poučujejo. Izobraževanje (bodočih) učiteljev mora 

nujno vsebovati tudi vzgojo za strpnost. Ob tem (bodoči) učitelji najprej ozavestijo morebitne 

lastne predsodke in stereotipe, ki jih gojijo do manjšinskih skupnosti, da bi lahko nato pri 
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svojem delu tudi učence oz. dijake vzgajali v duhu strpnosti do drugačnih. Pri tem ne smemo 

pozabiti na učitelje strokovnih predmetov, ki praviloma niso šli skozi pedagoško izobraževanje, 

vendar kljub temu opravljajo delo učitelja in se pri tem srečujejo s pripadniki manjšinskih 

kultur. To pomeni, da bi tudi v vsebine pedagoško-andragoškega izobraževanja morali vnesti 

in dati poudarek na izobraževanje za interkulturno pedagogiko. Glede na pričevanja 

intervjuvanih dijakov se jasno kaže, da je največja težava, ki jo opažajo znotraj šolskega 

sistema v neenakopravni obravnavi in prikriti oz. direktni diskriminaciji s strani učiteljev. Nihče 

ne izpostavi kakršnihkoli drugih težav v šoli, zato menim, da je to največja vrzel v šolskem 

sistemu v povezavi s potomci priseljencev. Diskriminacija negativno vpliva na potomce 

priseljencev na več področjih. V obdobju mladostništva vpliva na oblikovanje identitete, 

samopodobe, vrednostnega sistema, vpliva tudi na motivacijo in mnenje o lastnih zmožnostih. 

Aktivno prepoznavanje diskriminacijskih praks učiteljev in ozaveščanje le-teh bi morala biti 

poglavitna naloga splošne politike na državni ravni in vzgojno-izobraževalnih sistemov. 

Učitelje, ki so že zaposleni in delajo v večkulturnem okolju, bi bilo potrebno pozvati in 

spodbujati, da se ob delu dodatno izobražujejo na temo interkulturnosti. Dodatno 

izobraževanje bi moralo biti obvezno in ne odvisno od želje in volje posameznika. Državi bi 

moralo biti v interesu, da šolam iz večkulturnega okolja omogoča izvajanje supervizije ali 

intervizije, ki bi bile usmerjene na temo večkulturnosti in iz nje izhajajočih pedagoških izzivov.  

 

Vsak učitelj mora vedeti, zakaj je poglobljeno znanje maternega jezika tako pomembno, ne 

sme več prihajati do razmišljanja, da materni jezik potrebujejo samo za komunikacijo s 

sorodniki. Ne smemo zaključevati, da so potomci priseljencev s Kosova nevljudni, ker nas ne 

vikajo, ampak moramo vedeti, da je njihova kultura tolerantnejša do tikanja.  

Ob poglobljenem znanju maternega jezika je nujno tudi obvladanje jezika okolja. Intervjuvani 

učiteljici slovenščine menita, da priseljenci druge generacije ne potrebujejo dodatnega tečaja 

slovenščine, saj so tukaj rojeni in jezik dobro obvladajo. Tudi sami intervjuvani dijaki menijo, 

da s slovenščino nimajo težav in da jezik obvladajo do te mere, da se niti ne sliši, da niso 

Slovenci. Na drugi strani pa učiteljici opažata, da se je med mladostniki izoblikovala 

''velenjščina'', ki vsebuje določene značilnosti in naglas jezikov priseljencev. Pri tem 

poudarjata, da ''velenjščino'' uporabljajo tako slovenski kot neslovenski mladostniki, zato je 

po govoru oz. naglasu težko določiti, kdo je priseljenec in kdo ne. Tudi intervjuvanec D. in 

intervjuvani mentor kulturnega društva SM. opažata, da v Velenju Slovenci vse bolj 

uporabljajo jezik priseljencev. To opažam tudi sama, saj nekatere moje prijateljice, ki so 
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Slovenke, v pogovoru uporabljajo več besed in naglasov jezikov ''južnih narodov'' kot jaz, ki 

pripadam potomcem priseljencev (npr. ''baci'' (vrzi), ''makni se'' (odmakni se), ''podrum'' 

(klet), ''puno'' (veliko). V Velenju prav tako vsi vemo kaj pomeni ''tepsija'' (pekač, okrogle 

oblike, v katerem se peče burek), uporabljamo izraz ''jeftino'', v smislu nekakovostne robe, ko 

se nam nekaj ne zdi pomembno rečemo ''nema veze'', ko se začudimo, rečemo ''svašta''. Iz 

tega primera se jasno vidi vpliv številčnosti priseljencev na lokalno okolje. Tako imenovana 

''velenjščina'' je tudi odličen primer zlivanja oz. stapljanja identitet in nastajanja neke ''nove'' 

skupne kulture, ki vsebuje in združuje elemente in značilnosti kultur, ki so v stiku. Integracija 

je namreč najuspešnejša, če se lahko priseljenci sami odločajo o tem, v kolikšni meri bodo 

obdržali svojo kulturno identiteto in v kolikšni meri bodo prevzeli oz. razvili novo identiteto, 

ki bo vsebovala tudi elemente kulture, v katero so se priselili (Phinney idr., 2001). V tem smislu 

doživljam Velenje kot zgled za tovrstno dopuščanje izražanja elementov lastne kulture. 

Intervjuvani dijaki povedo, da učitelji v šoli praviloma ne komentirajo rabe maternega jezika 

dijakov med odmori, kar pomeni, da jo dopuščajo. Učiteljica U1., ki se ob delu dodatno 

izobražuje in raziskuje temo večkulturnosti in je zaradi tega bolj senzibilna za dijake iz različnih 

kulturnih okolij, pa na koncu intervjuja izpostavi, da se Slovenci čutijo ogrožene, saj priseljenci 

tudi v javnosti večinoma uporabljajo materni jezik in so ob tem še glasni. Takšno razmišljanje 

me napeljuje na trditev, da učitelji dopuščajo rabo maternega jezika v šoli med odmori, čeprav 

se s tem ne strinjajo. Rabo materinščine dopuščajo enostavno zaradi tega, ker je priseljencev 

(pre)več. Dva, štiri ali šest jih še opozoriš, če pa tretjina šole med odmorom ne govori 

slovensko, pa kakršnokoli opozarjanje ali komentiranje verjetno nima smisla. Ne morem torej 

trditi, da se na Šolskem centru Velenje izvajajo aktivnosti, delavnice ali izobraževanja, ki bi 

vplivala na to, da so v tem mestu bolj strpni do priseljencev in da so izvajane dejavnosti 

privedle do tega, da je na šolah manj diskriminacije ali da so priseljenci zaradi ozaveščenosti 

učiteljev enakopravno obravnavani. Dejansko ne izvajajo in ne počnejo nič takega, kar bi se 

lahko preneslo še na druga okolja, v druge šole po Sloveniji. Videti je, da sama številčnost 

priseljencev na enem mestu skozi daljše časovno obdobje privede do tega, da se prebivalci 

začno bolj medsebojno sprejemati ter dopuščati raznolikost kultur, ki se srečujejo, to se 

prenese tudi na vzgojno-izobraževalne institucije in ostale organe, kar vključuje tudi politiko 

na lokalni ravni. 

 

Šolski delavci še zmeraj premalo poznajo kulturne značilnosti priseljencev, čeprav bi lahko s 

spoznavanjem le-teh bistveno bolj razumeli učence in dijake, ki ne pripadajo večinskemu 
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prebivalstvu. Pri tem je potrebno imeti v mislih, da ni čistih kultur, ne moremo govoriti o čistih 

karakteristikah na eni ali drugi strani, saj gre za zlivanje oz. stapljanje kultur, ki so v stiku. Kar 

pa ne pomeni, da nam poznavanje posameznih kultur ne pride prav, zato bi lahko v okviru 

obveznih izbirnih vsebin lokalna kulturna društva v šolah dijakom predstavila posebnosti 

manjšinskih skupnosti, za učitelje pa bi prav tako lahko izpeljali delavnice o kulturah, s katerimi 

smo v stiku. Pričujoča raziskava je namreč pokazala pripravljenost kulturnih društev za 

medkulturni dialog in spoznavanje različnih kultur, pri čemer (kot navaja intervjuvanka MM.) 

ne naletijo vedno na odobravanje s strani šol. Sodelovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov in 

lokalnih kulturnih društev bi moralo postati bolj samoumevno. Intervjuvani učiteljici poročata, 

da v kolektivu nimajo organiziranih nikakršnih izobraževanj na temo interkulturne 

pedagogike, glede na izjave nekaterih intervjuvanih dijakov in staršev pa bi bilo to več kot 

dobrodošlo. Lokalna kulturna društva zelo dobro poznajo dogajanje na področju 

večkulturnosti, zaradi česar se lahko dijakom in učiteljem približajo in se osredotočijo tudi na 

konkretne probleme oz. dileme. Ker gre za lokalna društva, se zmanjšajo tudi stroški izvedbe, 

saj potnih stroškov ni oz. so le-ti minimalni. Morda je na prvi pogled videti, da manjšinska 

društva le še poudarjajo kulturne razlike, vendar se obe kulturni društvi (bošnjaško in srbsko) 

iz Velenja trudita za povezovanje različnih kultur in za medkulturni dialog. Če bi politika 

manjšinskih kulturnih društev poudarjala zgolj razlike, medtem ko ne bi iskala nobenih 

skupnih točk, povezovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami ne bi prišlo v poštev in 

menim, da si ga sama kulturna društva niti ne bi želela. V Velenju pa se kaže želja kulturnih 

društev po povezovanju z večinskim prebivalstvom, kar je vsekakor prednost in dober zgled 

drugim manjšinskim društvom, ki za enkrat le poudarjajo razlike. Intervjuvanka MM. izpostavi, 

da svoje člane uči, kako biti dober Bosanec in Slovenec hkrati, kar je v skladju z idejo, da je 

integracija najuspešnejša, če se priseljencem pusti, da se sami odločajo, katere elemente 

lastne kulture bodo obdržali in katere elemente kulture, v katero so se priselili, bodo prevzeli. 

S tem oblikujejo neko novo kulturno identiteto, v kateri se najbolje počutijo, saj se kulture, ki 

so v stiku, stapljajo in oblikujejo nekaj novega. 

 

Svetovalni delavci praviloma ne poučujejo v razredih, so pa kljub temu v stiku z učenci in dijaki 

manjšinskih skupnosti, zato se morajo prav tako izobraževati za interkulturno pedagogiko ter 

poznati prvine interkulturnega komuniciranja in svetovanja. V svetovalno službo so pogosto 

poslani ali pripeljani učenci in dijaki zaradi ''neprimernega'' vedenja. S poznavanjem kulturnih 

vzorcev lahko svetovalnemu delavcu hitro postane jasno, da je ''neprimerno'' vedenje 
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neprimerno v slovenski kulturi, medtem ko v neki drugi ni. S tem se izognemo nepotrebnemu 

moraliziranju, kaznovanju in izločanju učencev in dijakov manjšinskih skupnosti. Svetovalni 

delavci imajo pomembno vlogo tudi pri karierni orientaciji, pri odločanju osnovnošolcev za 

vpis v srednje šole in pri odločanju srednješolcev za vpis na študijske programe, kar je zelo 

pomembno za nadaljnji uspeh posameznika. V kolikor svetovalni delavec deluje na podlagi 

stereotipov in predsodkov, da so manjšinske kulture manjvredne, se lahko zgodi, kar sem 

opisala zgoraj. Potomce priseljencev se usmerja na triletne programe kljub njihovim dobrim 

šolskim rezultatom. To miselnost moramo preseči. 

 

Če povzamem, bi se morali študijski programi za izobraževanje učiteljev in svetovalnih 

delavcev nujno dopolniti z vsebinami kulturnih značilnosti in posebnosti pripadnikov, ki 

obiskujejo slovenske šole. Morda je ena izmed rešitev tudi povečano zaposlovanje učiteljev, 

ki imajo sami izkušnjo priseljenstva oz. večkulturne identitete, ob tem pa obvladajo še jezik 

manjšinske(ih) skupnosti. Ponekod si za povečanje števila učiteljev z migrantskim poreklom že 

prizadevajo (Zelena knjiga, 2008) in celo vlagajo v zaposlovanje takšnega kadra. Pri nas je v 

Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v šole (2012, str. 23) za enkrat le zapisano, da je 

potrebno »promoviranje učiteljskega poklica med priseljenci in potomci priseljencev.«, čeprav 

se v praksi omenjena promocija ne izvaja. Če izhajam iz sebe, lahko potrdim, da se starši 

priseljenci obračajo name z večjo mero zaupanja, dijaki mi lažje povedo o morebitni 

diskriminaciji, ki jo opazijo, sama se čutim bolj kompetentno za delo s priseljenci in potomci 

priseljencev. Ker vem in razumem, jim lažje sledim, lažje se odzivam na stiske in izzive, s 

katerimi se soočajo, pri čemer pa naletim na opazke sodelavcev, da je ''lepo biti tujec pri nas''. 

Če se tudi priseljenci počutijo dobro in lepo, potem smo vsaj del interkulturne pedagogike že 

udejanjili oz. uresničili. 

 

Pomanjkljiva znanja učiteljev o delu z večkulturno populacijo v razredu niso edini razlog za 

neprimerno obravnavo in neprilagajanje določenih vsebin, pač pa to še poslabšujejo 

nenatančna in nepoenotena določila na zakonski ravni. Določeni dokumenti sicer zahtevajo 

enakopravno obravnavo vseh učencev oz. dijakov, zapisane so tudi nekatere strategije in 

smernice za vključevanje učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja, 

vendar je izvajanje le-teh v praksi še zmeraj pomanjkljivo ali pa se sploh ne izvaja (npr. 

poučevanje maternega jezika v srednjih šolah). Prvi razlog je ohlapnost zapisanih določil, 

smernic in strategij, drugi pa, da učitelji ne vedo, da sploh obstajajo kakršnekoli smernice in 
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strategije za delo s priseljenci in potomci priseljencev. To bi lahko rešili na ta način, da bi se 

bodoči učitelji že skozi študijsko izobraževanje seznanili z obstoječimi dokumenti, medtem ko 

bi moralo biti seznanjanje vseh že zaposlenih učiteljev o novih zakonskih določbah obvezno.  

Na tem mestu želim izpostaviti, da dijakov priseljencev in dijakov potomcev priseljencev ne 

gre vedno metati v isti koš. Zato menim, da je neprimerno, da so v Strategijah (2007) in 

Smernicah (2012) za oboje predvidena enaka načela vključevanja in dela. V določenih primerih 

in situacijah so potomci priseljencev bližje svojim slovenskim vrstnikom kot pa dijakom 

priseljencem (npr. znanje slovenščine). Vendar kljub temu ne gre metati v isti koš potomcev 

priseljencev in njihovih slovenskih vrstnikov, čeprav so vsi slovenski državljani. Med 

omenjenima skupinama so namreč kulturne razlike, ki pomembno vplivajo na doživljanje, 

vrednotenje in dojemanje vsega znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema. Za potomce 

priseljencev bi bilo tako potrebno izoblikovati strategije in smernice, ki bi bile namenjene in 

prilagojene izključno njim, vendar to nikakor ni preprosto, saj gre za populacijo, ki je formalno 

''domača'', gre za slovenske državljane, zaradi česar nimajo in verjetno tudi ne bodo imeli 

statusa, ki bi jim prinašal posebne ugodnosti. V isti koš pa prav tako ne gre metati vseh dijakov 

Slovencev in tudi ne vseh dijakov potomcev priseljencev. Zato se je na vsakega dijaka 

potrebno odzivati individualno in mu nuditi podporo, ki je v določeni situaciji primerna prav 

zanj. Kulturna senzibilnost znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema pa je vsekakor primerna 

za dijake potomce priseljencev. 

 

Država bi seveda morala financirati izobraževanja in seminarje, ki bi se jih udeležila vsaj po 

dva predstavnika vsake šole, ki bi nato nova spoznanja predstavila celotnemu učiteljskemu 

zboru. Za šolsko leto 2013/14 je predviden seminar z nazivom Celostno vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole, ki je namenjen učiteljem in vzgojiteljem ter vodstvenim in 

strokovnim delavcem s ciljem usposobiti se za delo z otroki priseljenci na področju 

vključevanja, učenja jezika, didaktike poučevanja, učnega napredovanja ter razvijanja 

medkulturnih kompetenc. Sama sem se na omenjeni seminar prijavila, vendar je datum 

izvedbe prestavljen, zaradi nezadostnega števila prijavljenih in pride lahko do tega, da sploh 

ne bo realiziran, ker zanj ni zanimanja s strani strokovnih delavcev. Zato še enkrat poudarjam, 

da morajo biti tovrstna izobraževanja in seminarji za šole, ki imajo dijake priseljence in 

potomce priseljencev, obvezni in sistemsko izpeljani. 
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Zavedam se, da je to povezano s finančnimi sredstvi, ki jih v trenutni situaciji naj ne bi bilo. 

Država oz. politika je naravnana v smeri razmišljanja, da mora biti vložek manjši od dobljenega 

izkupička. Na tem mestu to vsekakor velja, saj višji kot bo vložek, večji bo izkupiček na dolgi 

rok. Pomeni, da urejenost zakonskih določb na področju vzgoje in izobraževanja potomcev 

priseljencev ter izvajanje le-teh v praksi, izboljša možnosti za gospodarsko in socialno 

mobilnost posameznikov, prav tako pa pozitivno vpliva na družbo kot celoto. V sodobnosti 

ima namreč izobrazba velik pomen, kar je pokazala tudi pričujoča raziskava. Včasih je veljalo, 

da si priseljenske družine želijo, da bi njihovi potomci čim prej prišli do zaposlitve in si začeli 

služiti svoj kruh, zaradi česar so se večinoma vpisovali v triletne poklicne šole, ki so dejansko 

najkrajša pot do poklica in posledično do zaposlitve. Triletne poklicne šole so si izbrali, četudi 

so imeli intelektualne in učne sposobnosti, da bi lahko bili uspešni tudi v strokovnih srednjih 

šolah ali gimnazijah. Prav tako so današnje razmere na trgu dela pripeljale do tega, da je 

zagotovljena hitra zaposlitev po končani poklicni šoli zgolj iluzija. Dejstvo je, da danes 

izobrazba, ne glede na njeno stopnjo, ni zagotovilo za zaposlitev. Torej mladostniki in tudi 

njihovi starši razmišljajo, da bodo šolanje raje nadaljevali, namesto, da bi obtičali doma oz. na 

zavodu za zaposlovanje. Slabe zaposlitvene perspektive mlade silijo, da nadaljnje 

izobraževanje doživljajo in izkoriščajo kot čakalnico na boljše čase. To je tudi eden izmed 

razlogov, da se izredno velik odstotek srednješolcev odloči za nadaljevanje izobraževanja, 

namesto za iskanje zaposlitve. Sama prav tako opažam, da se dijaki sramujejo, če si izberejo 

zaposlitev pred nadaljevanjem izobraževanja. Sram je tudi tiste, ki imajo zaposlitev 

zagotovljeno. Ob skupni prijavi za študij, ki jo v srednjih šolah svetovalni delavci opravljamo z 

zaključnimi letniki, opažam, da prijavo izpolnijo vsi četrtošolci. Ker imajo možnost prijavo do 

določenega datuma doma še popravljati, kasneje ob individualnih razgovorih izvem, da so 

nekateri prijavo v šoli izpolnili kar tako, ker so jo vsi, čeprav so nekateri že odločeni, da gredo 

po končani srednji šoli delat. Vendar svojim sošolcem raje rečejo, da niso šli študirat, ker niso 

bili sprejeti na želeni študijski program in bodo zato eno leto delali in naslednje leto ponovno 

poskusili z vpisom, čeprav v resnici prijave niso niti oddali. Menim, da je to zelo dober primer, 

kako postaja nižja izobrazba kriterij izključevanja med mladimi. 

Trend sodobne družbe po čim višji izobrazbi se je dotaknil tudi priseljencev, kar je povsem 

logično, saj so del družbenih dogajanj in družbenih sprememb, tako se s časom začno stapljati 

z večinsko družbo. Danes torej bolj stremijo k temu, da svoje potenciale izkoristijo, pri čemer 

zaposlitev ni več v prvi vrsti, ampak pride na vrsto šele po končani (čim višji) izobrazbi. Pa tudi 

takrat zaposlitev ni zagotovljena, so pa zagotovljene določene prednosti, ki jih status študenta 
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prinese s seboj. Priseljenci in njihovi potomci vse bolj opažajo nepravične obravnave in krivice, 

ki jim onemogočajo vzpon po lestvici izobraževalnega sistema. Včasih so bili zadovoljni z 

zaključeno srednjo poklicno šolo, ker je bil to njihov cilj. Danes ni več vizij, da bi potomci 

priseljencev prevzeli delovna mesta, ki jih imajo njihovi starši, saj se ta postopoma zapirajo ali 

propadajo in tako starši kot tudi otroci uvidijo, da si bodo morali poiskati in utreti nove poti. 

Zaradi sprememb sodobne družbe so njihovi cilji postavljeni vse višje, zato je tudi pomembno, 

da se konkretizirajo zakonske določbe v povezavi s prilagoditvami oz. določenimi posebnostmi 

na področju vzgoje in izobraževanja potomcev priseljencev.  

Če so otroci s posebnimi potrebami neuspešni, se lahko natančno pogleda ali je šola sledila 

vsem predpisanim prilagoditvam, ali je morda neuspeh nastal prav zaradi nedoslednega 

izvajanja prilagoditev in nudenja dodatne strokovne pomoči. V takšnih primerih se lahko 

morebitne dileme zelo hitro razrešijo. V primeru potomcev priseljencev pa lahko zaradi 

ohlapnih in nepopolnih določil in smernic vedno izpostavimo, da so neuspešni zaradi 

nepravične oz. nestrokovne obravnave, česar se pa ne da preveriti oz. do potankosti raziskati. 

S to primerjavo nikakor ne nakazujem na to, da so potomci priseljencev otroci s posebnimi 

potrebami, pač pa želim poudariti pomen zakonskih določb tudi na področju učencev in 

dijakov potomcev priseljencev. V kolikor so potomci priseljencev neuspešni kljub pravični 

obravnavi, potem zagotovo lahko izključimo drugačno kulturno ali narodno pripadnost kot 

merilo neuspeha. Dokler tega ne bo, šole ne bodo dobile naziva pravične in enakopravne. 

 

Raziskava je pripeljala do ugotovitve, da se v največji meri kaže potreba po oblikovanju 

ukrepov, usmerjenih v premagovanje delovanja na podlagi stereotipov in predsodkov, zaradi 

katerega družbeno posredovane predstave dobivajo videz naravnosti in samoumevnosti. 

Potrebno je biti kritičen do družbenih neenakosti, ki v družbi obstajajo ter uresničevati načela 

interkulturne pedagogike in se učiti medkulturnega dialoga. Vse našteto ne sme biti omejeno 

samo na vzgojno-izobraževalne institucije, ampak mora biti zastavljeno širše, na državni ravni 

in zajeti širšo javnost, torej celotno populacijo. V tem duhu, na podlagi predpostavk 

interkulturne pedagogike in medkulturnega dialoga, morajo delovati tudi mediji, politiki in 

politične stranke. Potrebno je torej začeti na najvišji instanci in nato postopoma prehajati na 

nižje. Nujno je, da politika na državni ravni, mediji in vzgojno-izobraževalne institucije delujejo 

enotno. Če bodo šole vzgajale za strpnost, medtem ko bodo mediji nereflektirano predstavljali 

kulturne razlike kot razlog nezmožnega sožitja kultur, politika pa bo svojo volilno moč gradila 
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na poudarjanju ''problema'' priseljencev, ne bomo uspeli v vzgajanju za strpnost in preseganju 

etnocentrizma. 

Raziskava je pokazala, da potomci priseljencev dosegajo dobre učne rezultate in si šolanje 

želijo še nadaljevati, kar je v nasprotju z ugotovitvami dosedanjih raziskav. Dobljene rezultate 

pojasnjujem in povezujem s trenutno družbeno situacijo, v kateri ni več zagotovila za 

zaposlitev, zato mladi podaljšujejo šolanje, zaradi statusa študenta, ki jim vsaj začasno nudi 

določene ugodnosti. Smiselno bi bilo raziskati, ali bi se potomci priseljencev odločali za 

nadaljevanje šolanja, četudi bi imeli zagotovljeno zaposlitev po končani srednji šoli. 

Raziskava je potrdila ugotovitve že opravljenih raziskav v zadnjem času glede individualizacije 

odgovornosti, ki nam narekuje, da je vsak posameznik sam odgovoren za svoj življenjski uspeh 

oz. neuspeh. Mladi se lahko prvič dokažejo prav v procesu izobraževanja s šolskim uspehom, 

za katerega si prizadevajo vsi intervjuvani dijaki v tej raziskavi. 

V Velenju so na ravni lokalne skupnosti potomci priseljencev zelo dobro sprejeti, kaže se tudi 

stapljanje oz. zlivanje kultur, kar se odraža v ''velenjščini'', posebnem jeziku, ki vsebuje 

določene izraze in naglas jezikov priseljencev iz držav bivše Jugoslavije. V Velenju prav tako ni 

večjih socialno-ekonomskih razlik med priseljenci in večinskim prebivalstvom, saj je večina 

Velenjčanov zaposlenih v Gorenju ali Premogovniku. Ideja prekrivanja ekonomskih in 

kulturnih dejavnikov je tako v Velenju nekoliko zapostavljena, vendar bi bilo zanimivo 

raziskati, kateri delavci bi prvi postali odvečni, v primeru slabšega poslovanja določenega 

podjetja. 

  

Nenazadnje se je potrebno zavedati, da so ugotovitve in predlogi, zapisani v tem zaključnem 

sklepnem delu, neločljivo povezani. Želeni učinek se bo pokazal samo v primeru, ko bomo 

uvedli zakonska določila, jih pričeli izvajati in udejanjati v vzgojno-izobraževalni praksi, za kar 

se bodo morali (bodoči) učitelji in svetovalni delavci (dodatno) izobraževati in usposabljati, pri 

tem pa bodo imeli podporo države in politike, ki bosta tudi sami spodbujali izvajanje 

medkulturnega dialoga, vzgoje za strpnost in skozi medijski diskurz predstavljali in omogočali 

večkulturno sožitje ter delovali v smeri preseganja etnocentrizma in ksenofobije. Prav slednje 

se mi zdi ključno, saj je raziskava pokazala, da imajo potomci priseljencev v šolskem sistemu 

največ težav prav z diskriminacijo s strani učiteljev. Uvajanje zakonskih določil se mi zdi 

izredno težka naloga, saj so potomci priseljencev slovenski državljani, zaradi česar nimajo 

statusa, ki bi jim prinašal posebne ugodnosti in ga verjetno niti ne bodo imeli. Kulturna 
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senzibilnost tako ostaja znotraj vzgojno-izobraževalnih ustanov, kar pa ne pomeni, da to ni 

širši problem, ki ne bi zadeval tudi države in politike na državni ravni. 
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