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POVZETEK 

V Sloveniji živi veliko število priseljencev iz nekdanje države Jugoslavije. Eden izmed 

glavnih razlogov za selitev je bil predvsem ekonomski, saj vsi »bežimo« tja, kjer so pogoji 

ugodni. Zato nas je zanimalo, kako so to priseljevanje sprejeli Slovenci in kakšen je bil njihov 

odnos do samih pripadnikov nekdanje Jugoslavije. 

V diplomski nalogi smo raziskovali odnos Slovencev do pripadnikov nekdanjih držav 

Jugoslavije. Odnos do tujcev predstavlja širše raziskovalno področje, medtem ko je tema 

seminarske naloge Odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije, torej odnos do 

Srbov, Hrvatov, Makedoncev in Bošnjakov. Empirični del naloge je razdeljen na dva dela, na 

kvantitativni in kvalitativni del. S pomočjo kvantitativnega dela smo raziskovali, ali se kažejo 

razlike v stopnji zaupanja narodom bivše Jugoslavije glede na starost in stopnjo izobrazbe 

anketirancev. Prišli smo do zaključka, da razlike obstajajo. Z uporabo kvalitativne analize 

oziroma intervjujev pa smo pridobili poglobljen pogled na tematiko s pomočjo petih 

intervjuvancev – priseljencev iz nekdanje Jugoslavije, ki živijo na območju goriške regije. 

Zanimalo nas je, kateri so po mnenju naših respondentov glavni dejavniki, ki vplivajo na 

odnos Slovencev do pripadnikov narodov bivše Jugoslavije. Ugotovili smo, da naj bi na 

odnos vplival tako status posameznika v družbi kot tudi sama narodna pripadnost 

posameznika. 

 

Ključne besede: odnos Slovencev do tujcev, pripadniki nekdanje Jugoslavije, zaupanje, 

narod, Hrvati, Srbi, Makedonci, Bošnjaki. 

 

SUMMARY 

There is a large number of ex-Yugoslavian immigrants living in Slovenia. One of the main 

reasons for migration was the economic one; we all tend to “escape” to more favourable 

conditions. This is why we were interested in how these migrations are accepted by 

Slovenians and what is their attitude towards members of ex-Yugoslavia. 

We researched the attitude of Slovenians towards members of ex-Yugoslavian. The 

relationship with the foreigners is a large field of research, so the subject of this research 

paper is the attitude of Slovenians towards members of ex-Yugoslavia; the attitude towards 

Serbs, Croatians, Macedonians and Bosnians. The empirical part of the paper is divided into 

two parts: a qualitative and quantitative part. With the aid of the quantitative part we 



 

 

researched if any differences in the level of trust when it comes to ex-Yugoslavian immigrants 

exists; regarding the age and education of the interviewees. We have come to the conclusion 

that there are differences to be found. With the use of qualitative analysis (e.g. interviews) we 

gained a deeper introspective of five interviewees, members of ex-Yugoslavia that are 

currently residing in Goriška region. We were interested in the main factors that influence the 

attitude of Slovenians towards members of ex-Yugoslavia. We have discovered that the 

attitude is affected by the social status and also the ethnic affiliation (nationality) of an 

individual. 

 

Key words: the attitude of Slovenians towards foreigners, members of ex-Yugoslavia, trust, 

nation, Croatians, Serbs, Macedonians and Bosnians. 
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1 UVOD 

 

 

Dejstvo je, da ima vsak od nas v krogu svoje družine, v krogu prijateljev, sodelavcev ali 

znancev nekoga, za katerega bi lahko rekli, da je potomec priseljencev. Ali se kdaj vprašamo, 

kako so priseljenci vključeni v družbo? Ali imajo v življenju enake izhodiščne možnosti in 

priložnosti kot pripadniki večinskega naroda? Imajo potrebo ali željo po ohranjanju svojega 

ali maternega jezika staršev oziroma kulture, ali so prevzeli slovensko kulturo in jezik? 

Kakšen je odnos večinskega naroda do njih? Na katerih področjih družbenega življenja 

občutijo neenako obravnavo? Na ta in podobna vprašanja je težko enoznačno odgovoriti, saj 

je življenjskih zgodb in s tem izkušenj toliko kot je posameznikov (Medvešek, 2007). 

Slovenija postaja vse bolj narodno heterogena država, saj se je za Slovence ob zadnjem 

popisu prebivalstva leta 2002 opredelilo le dobrih 83 % prebivalcev, kar je najmanj od prvega 

uradnega popisa prebivalstva. Vse ostale narodnostne skupine, ki skupaj s pripadniki 

slovenskega naroda tvorijo slovensko nacijo, so po številu pripadnikov teh skupin izrazito 

manjšinske. Pripadniki narodnostnih skupin, ki niso Slovenci, tvorijo skupaj približno eno 

desetino slovenske nacije. Gre praktično skoraj v celoti za pripadnike jugoslovanskih narodov, 

za katere bi lahko zatrdili, da so v sociološkem smislu prerasle v narodne skupnosti (Štrubelj, 

2006). 

Teoretični del diplomske naloge je sestavljen iz šestih poglavij. Začne se s poglavjem, ki 

pojasnjuje teoretična izhodišča, kot so priseljenci, etničnost, migracije, narod in predsodki. 

Sledi mu poglavje o priseljevanju v Slovenijo od leta 1945 dalje, čemur sledi poglavje o etični 

strukturi prebivalstva Slovenije v letih 1991 in 2002. Naslednje poglavje obravnava 

predsodke in tolerantnost Slovencev do manjšin. Nato sledi poglavje o odnosih Slovencev do 

priseljencev držav iz bivše Jugoslavije na podlagi obstoječih raziskav. V šestem poglavju pa 

smo analizirali Slovence ter naše zaupanje oziroma nezaupanje do določenih narodov, ki 

razkriva tudi nekaj rezultatov raziskave Medkulturni odnosi, in sicer v povezavi z narodi 

nekdanje Jugoslavije. 

Empirični del diplomske naloge pa je sestavljen iz dveh delov, in sicer kvantitativnega in 

kvalitativnega. V kvantitativnem delu bomo s pomočjo raziskave Medkulturni odnosi 

poizkušali ugotoviti odnos Slovencev do Srbov, Hrvatov, Makedoncev in Bošnjakov, oziroma 

koliko jim zaupamo glede na izobrazbo in glede na starost. Zanimalo nas je, ali se kaže 

razlika v zaupanju med tistimi z nižjo izobrazbo in tistimi z višjo. Poleg tega vemo, da se 
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generacije z leti spreminjajo, tako kot njihov pogled na življenje in tudi stil, zato smo 

ugotavljali ali se kaže razlika v zaupanju med mladimi in starejšimi do pripadnikov narodov 

nekdanje Jugoslavije. 

Namen kvalitativnega dela pa je s pomočjo intervjujev ugotoviti, kateri dejavniki po mnenju 

intervjuvancev vplivajo na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije. 

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

V tem poglavju bomo opisali določene pojme, ki so povezani s temo diplomske naloge. Ti 

pojmi pa so priseljenci, etničnost, narod, migracije in predsodki.  

 

2.1 Priseljenci 

 

Medvešek (2007) v članku Kdo so potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije opiše 

pojem priseljenci. S pojmom priseljenci lahko označujemo oblikovane priseljenske skupnosti, 

dolgotrajne in začasne priseljence, trgovce ter tudi prebivalce obmejnih krajev. Med njimi so 

visoko izobraženi strokovnjaki, specialisti in delavci brez izobrazbe. Poseben tip priseljencev 

so tudi begunci in azilanti. Med priseljence pa ravno tako lahko štejemo povratnike. Kateri 

kriterij torej upoštevati pri opredeljevanju priseljencev? Naj bo to državljanstvo, država 

rojstva, prvo prebivališče posameznika, trajanje bivanja v državi sprejemnici? Upoštevanje 

enega samega kriterija pri opredeljevanju pojma priseljenec ni zadostno, saj vključuje le del 

priseljenske populacije. Pri opredeljevanju pojma priseljenec je priporočljivo upoštevati vsaj 

dva zgoraj našteta kriterija. Primerna se zdi širša opredelitev pojma priseljenec, ki jo najdemo 

na primer v slovarju mednarodnega migracijskega prava, kjer je zapisano: »Na mednarodni 

ravni ni splošne sprejete definicije. Izraz najpogosteje označuje vse primere, ko oseba 

samostojno, brez vpliva drugih zunanjih dejavnikov, sprejme odločitev, da bo migrirala zaradi 

'osebnih ugodnosti'.« Ta pojem torej vključuje osebe in njihove družinske člane, ki potujejo v 

druge države ali območja, da si izboljšajo materialne ali socialne razmere ter nadaljnje 

možnosti zase in za življenje svojih družin.  

V slovenski zakonodaji se za opredelitev pojma priseljenec uporabljata dva kriterija: časovno 

obdobje bivanja v državi sprejemnici ter definicija prebivališča. V metodoloških pojasnilih 



3 

 

Statističnega urada Republike Slovenije ob popisu 2002 je mogoče zaslediti naslednjo 

opredelitev priseljenca: »Priseljenec je prebivalec, ki je imel prvo prebivališče zunaj Slovenije 

in v Sloveniji prebiva najmanj eno leto« (Medvešek, 2007). 

 

2.2  Etničnost 

 

V antropologiji se je najprej pojavil termin etničnosti in etničnih skupnosti in je označeval 

»skupine ljudi, za katere se predpostavlja, da pripadajo isti družbi, da delijo skupno kulturo in, 

še posebej poudarjeno, govorijo isti jezik – jezik in kultura sta tista temelja, ki se prenašata iz 

generacije v generacijo« (Žigon, 2001). 

Etničnost opiše Južnič (1993) v knjigi Identiteta. Etničnost kot identiteto ima za tisto, ki je 

dodeljena z rojstvom v določeni etnični skupini ali skupnosti. Etnična identiteta se pridobi v 

kaki že ustaljeni skupnosti, ki »se zaveda« svojega obstoja in obstajanja. Južnič pojem 

etničnosti veže na štiri kontinuitete: 

 bivalna ali teritorialna, 

 biološko-genetična (zamišljeno ali zgolj zamišljeno skupno poreklo), 

 jezikovna in 

 politična v smislu politične organiziranosti. 

Etnija je tako izoblikovan družbeni organizem na določenem ozemlju, ki ga sestavljajo ljudje 

z gospodarskimi, kulturnimi, družbenimi in političnimi vezmi. Južnič (1993) v knjigi 

izpostavi najpogostejše kriterije etničnega razlikovanja oziroma etnične identitete: 

 jezik (je vidni simbol etnične pripadnosti in se ga težko prikrije, je ločnica med 

različno govorečimi skupnostmi in na nek način določa komunikacijski prostor), 

 religija (verska identiteta še posebej v odnosu do sosednjih verstev), 

 zgodovinski spomin in 

 zgodovinski miti (ustvarjajo integracijske in mobilizacijsko zelo učinkovite predstave, 

ki so usmerjene v dokazovanje kontinuitete in nepretrganega trajanja etnične 

skupnosti). 

Ljudje doživljamo etničnost kot pripadnost tisti skupini, ki nam obljublja in nudi zagotovitev 

emocionalne varnosti in podpore, kakršno nudi družina svojim članom - na etnično skupino 

smo zato navezani kot na sorodstveno skupino. Izvor etničnosti povezujemo s skupnim 
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poreklom (skupni predniki, sorodstvene vezi), ki ga etnična skupina utrjuje tudi s pomočjo 

mitov in ritualov (Sociologija, 2008).  

Iz prebrane literature nam je razumljivo, zakaj se je večina priseljencev iz nekdanje 

Jugoslavije preselila prav v Slovenijo. Večina se je čutila pripadnike enake družbe, ki jih veže 

skupna zgodovina, podoben jezik, kultura,… 

 

2.3 Narod 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem narod opredeli kot skupnost ljudi, navadno na 

določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko povezani in imajo 

skupno zavest (SSKJ). 

Izraz narod se uporablja za označevanje različnih etničnih skupin, saj njegov izvor kaže 

predvsem na pomen skupnega biološkega izvora članov skupine. V tem smislu nekateri 

avtorji uporabljajo pojem narod za označevanje vseh etničnih skupin, tudi tistih, ki smo jih 

poimenovali naravna in domorodna ljudstva. Zato je potrebno razmejevanje med pojmoma 

narod nasploh in moderni narod, kar nam podrobneje določa obliko in vrsto etničnega 

povezovanja. Z izrazom moderni narod želimo opozoriti na dejstvo, da je proces oblikovanja 

narodov z vsemi posebnostmi v nastanku in razvoju značilen predvsem za Evropo, pa še to ne 

v celoti. Z njim razumemo določeno stopnjo v razvoju etničnih skupin, ko je z razvojem 

gospodarstva in pod vplivom političnih sprememb prišlo do preoblikovanja srednjeveških 

ljudstev v moderne evropske narode, kar se je dogajalo proti koncu 18., predvsem pa v 19. 

stoletju. Nastajanje narodov ni nekaj dokončnega; to je dolgotrajen zgodovinski proces, ki ga 

vsaka generacija na novo občuti in opredeli. Različni elementi narodnostnega oblikovanja 

imajo lahko v konkretnih primerih različno vlogo oz. pomen (Sociologija, 2008).  

Med bistvene prvine, značilnosti narodov prištevamo:  

 jezik, 

 kulturo, 

 zgodovinsko zavest, 

 družbene komunikacije, 

 religijo, 

 skupno ozemlje oz. zavest o ozemlju, 
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 gospodarsko in politično organiziranost in cilje.  

 

2.4 Migracije 

 

Klinar (1976) je pojem migracije v knjigi Mednarodne migracije opredelil kot fizično gibanje 

posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do relativno trajne spremembe 

kraja bivanja. Gre torej za začasno ali stalno zapustitev prebivališča v izvorni emigrantski 

družbi in pridobitev novega v imigrantski družbi. Pojem migracije zajema tako emigracijo 

(odhajanje, izseljevanje iz izvorne družbe) kot imigracijo (prihod, priselitev v »imigrantsko« 

družbo). To prinese spremembo prostorskega in socialnega okolja, ki za posameznika pomeni 

spremembo družbenih odnosov, interakcijskih sistemov, družbenih skupin, kulture, vrednot, 

norm, institucij, vlog itd. Imigranti (priseljenci) so ob prihodu v novo družbo prisiljeni vsaj 

deloma spremeniti svojo nacionalno identiteto ter nacionalno lojalnost, kar se kaže v jeziku, 

kulturi, navadah,… 

V nadaljevanju knjige Klinar (1976) deli migracije na: 

 neorganizirane (čas pred in med liberalnim kapitalizmom); 

 organizirane (monopolni kapitalizem); 

 mednarodne migracije so povezane s prestopom državne meje in z vsaj enoletnim 

bivanjem v tujini. Glede na to se delijo na trajne in začasne (o začasnih migracijah 

govorimo, ko gre za dobo več kot enega leta, sicer lahko govorimo o sezonskem 

delu, obiskih, turizmu ipd.); 

 ekonomske, politične, organizirane in neorganizirane, prostovoljne in prisilne, 

konservativne in inovacijske migracije (o konservativnih govorimo, kadar imigrant 

išče podobne razmere, kot so doma – če prihaja iz ruralnega okolja išče delo na 

kmetiji) in beg možganov. 

Klinar (1976) glavne vzroke izseljevanja vidi v možnostih ekonomske prosperitete v novi 

družbi. Posameznika privlačijo možnost zaposlitve, večji dohodki in dvig življenjskega 

standarda, izobraževanje, poklicna promocija in ustrezna zaposlitev. Med negativne 

dejavnike, torej dejavnike odbijanja, štejemo stagnacijo gospodarstva, padec standarda, 

zmanjševanje nacionalnih virov, nizek osebni dohodek, brezposelnost, politične in ostale 

diskriminacije, politično preganjanje, naravne katastrofe itd. Med politične in vojaške vzroke 

preseljevanja spadajo menjave političnih sistemov, oblasti, ki jim navadno sledijo politični in 
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vojaški pritiski, preganjanje in omejevanje pravic, netoleranca drugače mislečih. Tako 

politični migranti iščejo več političnih pravic, svobode in tolerance. 

V posebno kategorijo vzrokov preseljevanja štejemo tudi osebne in družinske vzroke, ki so 

zelo raznovrstni in številni. Med te vzroke štejemo družinske in prijateljske odnose, poroke, 

ločitve, željo po profesionalnem napredovanju, ustreznem socialnem okolju. Posamezniki so 

se tako odločili za preselitev iz različnih razlogov. V novem okolju so se vsi morali soočiti in 

spopasti z novimi razmerami in procesi prilagajanja nanje. Nujno je potrebna določena 

stopnja akomodacije in asimilacije, sicer prej omenjena vertikalna mobilnost navzgor po 

družbeni lestvici ni mogoča (Klinar, 1976). 

Glavni vzroki preseljevanja priseljencev iz nekdanje Jugoslavije v Slovenijo so bili predvsem 

vojaški (vojna, netoleranca, preganjanje,…), ekonomski (boljša možnost zaposlitve, 

izobraževanje) in osebni (poroka). Ob prihodu v Slovenijo so priseljenci mislili, da bo njihovo 

življenje podobno kot v domačem kraju, vendar so se morali spopasti z novimi razmerami in 

novim načinom življenja, saj se je kultura življenja v Sloveniji dokaj razlikovala od njihove. 

 

2.5 Predsodki 

 

Predsodke lahko razumemo kot posebno vrsto stališč s kompleksno mentalno strukturo, ki 

imajo kot taki kognitivno, emocionalno in aktivnostno komponento, pri čemer je za predsodke 

še posebej pomembna prav emocionalna komponenta, ki jim daje potrebno »duševno 

energijo« in hrani njihovo globoko nezavedno dinamiko. Predsodki veljajo za negativna in 

emocionalno nabita stališča do določenih družbenih skupin, ki temeljijo na napačnih in 

nefleksibilnih posplošitvah - na negativnih socialnih stereotipih. Hkrati pa sami predsodki 

predstavljajo neke vrste institucije, in sicer neformalne institucije vsakdanjega sveta, ki 

prevajajo določene stvarne odnose neenakopravnosti, dominance in podrejenosti med 

družbenimi skupinami v sfero zasebnega sveta in obratno; določena razmerja med različnimi 

skupinami v vsakdanjem svetu ljudi postavljajo v splošen okvir veljavnih družbenih norm, 

vrednot in institucij. V zahodnem svetu so se predsodki do nekaterih tradicionalno 

stigmatiziranih skupin, npr. do istospolno usmerjenih, duševno bolnih, Romov in 

muslimanov, v današnjem času celo okrepili, vendar pa obstajajo znatne razlike med zasebno 

in javno izraženimi stališči do stigmatiziranih družbenih skupin. Medtem ko so družbene 

norme in zakoni proti diskriminaciji otežili javno izražanje predsodkov, pa ti še vedno vladajo 
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v zasebnem življenju. Tradicionalne predsodke nadomeščajo »moderni « predsodki, za katere 

je značilno, da se nenaklonjenost določenim družbenim skupinam ne izraža več neposredno, 

pač pa prikrito, subtilno, simbolno. Če so ljudje nekdaj predsodke izražali v neposrednih 

stikih s člani teh skupin, pa se danes kažejo v težnji po izogibanju stikom z njimi in druženju 

v zaprte elitne kroge. Namesto sovraštva in odkritega nasilja do »drugačnih« sedaj prevladuje 

ignoriranje, distanca, cinizem. »Moderni« predsodki se tako kažejo z izogibanjem stikom z 

»nezaželenimi« skupinami, tihim prezirom in nezanimanjem do drugačnosti. Tako se 

diskriminacija z območja zavestno oblikovanih predstav in vrednotenj seli na območje 

nejasnih in nezavednih občutkov in čustev, ki se omejujejo na sfero zasebnosti. Poleg tega 

imajo novodobni predsodki tudi drugačne objekte navezovanj. Medtem ko so se tradicionalni 

predsodki navezovali v glavnem na »površinske« razlike med ljudmi v barvi kože, spolu, 

običajih, vsakdanjemu življenju, se sodobni predsodki navezujejo na »globinske« razlike, ki 

niso neposredno opazne, kot npr. razlike v izobrazbi, kulturni ravni, religiji, telesnem in 

duševnem zdravju, življenjskem stilu (Mikolič 2008, str. 69-72). 

 

 

3 PRISELJEVANJE V SLOVENIJO 

 

 

Večina Slovencev si predstavlja migrante kot ljudi z nizko izobrazbo (nekvalificirana delovna 

sila), ki živijo v nemogočih bivalnih in življenjskih razmerah, imajo jih za nekulturne in 

nepovabljene vsiljivce. O priseljencih v Sloveniji ne vemo veliko, tudi zato, ker v Sloveniji ni 

veliko zanimanja za njihova življenja, probleme, želje, zato pa je veliko stereotipnih predstav 

in posplošenih sodb (Gaber, 2011). V nadaljevanju sledi opis priseljevanja narodov iz bivše 

Jugoslavije v Slovenijo. 

 

3.1 Priseljevanje v Slovenijo med leti 1945 in 1991 

 

Dolenc opiše migracijske procese jugoslovanskih narodov v Slovenijo po drugi svetovni 

vojni. Migracijski procesi med Slovenijo in ostalimi območji bivše Jugoslavije so se odvijali v 

celotnem obdobju njenega obstoja. V obdobju med obema vojnama so bili migracijski procesi 

šibki, nasprotno pa so bili po drugi svetovni vojni bolj dinamični. Sprva so te priselitve 

pogojevali politični oziroma vojaški dejavniki, nato pa ekonomski. Pomemben dejavnik 
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privlačevanja je bila poleg možnosti zaposlitve gotovo tudi jezikovna sorodnost. Najmočnejše 

priseljevanje je bilo sredi šestdesetih in v drugi polovici sedemdesetih let 20. stoletja. Z 

zmanjšanjem delovnih mest v Zahodni Evropi leta 1973 je Slovenija postala zelo privlačna za 

priseljevanje. Od leta 1975 do 1982 se je v Slovenijo priselila kar tretjina vseh v tridesetih 

letih priseljenih prebivalcev, 93.897 migrantov, kar pomeni, da se je iz drugih republik bivše 

Jugoslavije na leto na tisoč prebivalcev povprečno priselilo šest ljudi. Ko govorimo o stalnih 

priselitvah, ne smemo pozabiti na številne delavce iz drugih republik bivše Jugoslavije, ki so 

bili pri nas le začasno prijavljeni. Množično so se v obdobju od leta 1971 do 1981 vračali tudi 

Slovenci iz drugih republik bivše Jugoslavije, kljub temu se je delež slovenskega prebivalstva 

v primerjavi s predhodnim najbolj zmanjšal, kar za 3,3 % (Dolenc, 2003). 

V zadnjem desetletju pred osamosvojitvijo so se selitveni tokovi iz drugih republik bivše 

Jugoslavije umirili. Za to obdobje je značilna gospodarska kriza in velike politične 

spremembe z naraščajočim nacionalizmom. Z letom 1988 se zaključi tridesetletno obdobje 

primarnega ekonomskega priseljevanja v Slovenijo. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja 

so bili sprejeti zakoni, ki so omogočali začetek podjetništva in odpuščanje delavcev zaradi 

stečajev podjetij. V tem času se je iz Slovenije izselilo mnogo več priseljencev iz drugih 

republik bivše Jugoslavije kot so zabeležili uradni podatki. Lahko rečemo, da je za obdobje od 

leta 1981 do 1991 značilno predvsem odseljevanje ekonomskih priseljencev iz republik bivše 

Jugoslavije in vračanje Slovencev iz teh republik. V Slovenijo so se sprva intenzivneje 

priseljevali predvsem Hrvati, pozneje še Muslimani in Albanci. Pri popisu leta 1961 je bila 

med prebivalstvom, priseljenim iz drugih delov bivše Jugoslavije, še polovica Slovencev, nato 

se je delež iz popisa do popisa zniževal in leta 1991 dosegel 18,6 %, na račun povečanja 

priseljevanja pripadnikov drugih narodnosti. Manjši del prebivalstva se je v Slovenijo priselil 

tudi iz drugih držav. Teh je bilo manj, večinoma so bili Slovenci. Slovenija namreč ni bila 

privlačna za ekonomske priseljence iz zahodne, severne in južne Evrope, priseljevanje iz 

vzhodne Evrope pa je bilo redko zaradi političnih razmer do začetka devetdesetih let 

prejšnjega stoletja. Po letu 1991 pa je prišlo do povečanja števila priseljencev iz omenjenih 

delov Evrope, predvsem zaradi padca komunizma, pojava globalizacije in posledično tujih 

vlaganj v slovenska podjetja (Dolenc, 2003). 

 

3.2 Imigracije po letu 1991 

 

Po letu 1991 so se priseljevali Slovenci, ki so prej živeli v drugih republikah bivše 
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Jugoslavije. Povečal se je delež tistih, ki so sicer že prej živeli v Sloveniji, vendar so šele 

takrat, verjetno iz političnih razlogov, zaprosili za stalno bivališče. Za celovito sliko 

migracijskega gibanja v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja moramo upoštevati še 

populacijo beguncev iz bivše Jugoslavije. V letih 1991 in 1992 je Slovenija sprejela 48.948 

beguncev. Konec leta 1994 je bilo v Sloveniji še vedno 24.156 beguncev, spomladi leta 1998 

pa še dobrih osem tisoč (Dolenc, 2003). 

Živeli so pri sorodnikih ali pa v azilnih domovih. Slovenija je tudi po osamosvojitvi 

migracijsko še vedno povezana predvsem z državami iz bivše Jugoslavije. Po Dolencu (2007) 

so bili za obdobje od leta 1991 do 2002 značilni naslednji migracijski tokovi: 

 priseljenci iz manj razvitih območij (Kosovo, Makedonija); 

 begunci iz območij vojnih spopadov na tleh bivše Jugoslavije, predvsem iz Bosne in 

Hercegovine; 

 ilegalni pretežno ekonomski migranti iz Turčije, Bližnjega vzhoda, Azije. Iz območja 

bivše Jugoslavije so prevladovali Albanci iz Kosova in iz Makedonije, ki so bili prek 

Slovenije napoteni v zahodnoevropske države (Dolenc, 2003). 

Kmalu po osamosvojitvi, junija 1991, so začeli v Slovenijo prihajati prisilni priseljenci. Jeseni 

1991 so najprej prišli Hrvati (približno 30.000), a so se hitro začeli vračati domov. Ob 

razširitvi vojne na Bosno in Hercegovino (v nadaljevanju BIH) pa so prišli tudi Bošnjaki. 

Spomladi 1992 jih je bilo v Sloveniji največ, skupno s Hrvati približno 45.000. Večina 

pregnanih je izbrala Slovenijo za državo, predvsem zato, ker je bila geografsko blizu, zaradi 

jezikovne sorodnosti ter ker so imeli v Sloveniji sorodnike. Avgusta istega leta pa je Slovenija 

zaprla meje za prisilne priseljence z utemeljevanjem, da je kvota priseljencev, ki jo lahko 

sprejmejo, že presežena. V Slovenijo pa so lahko prišli legalno le, če so imeli garantno pismo 

Slovenca ali Slovenke, v katerem je jamčil, da bo priseljenec stanoval v njegovem ali njenem 

stanovanju, in še garantno pismo iz tujine, kjer je bilo napisano, da se bo priseljenec nastanil 

tam (Vrečer, 2007).  

Ko so se prisilni priseljenci iz Hrvaške in BIH začeli priseljevati v Slovenijo, so se mnogi 

namestili pri sorodnikih, saj je bilo razširjeno mnenje, da se bo vojni spopad v nekaj dneh 

končal, in so mislili, da se bodo lahko vrnili domov. Za tiste, ki v Sloveniji niso imeli 

sorodnikov, je poskrbel Rdeči križ, ki jih je naseljeval v praznih tovarniških halah in 

nastanitvenih centrih. Ker je kmalu postalo jasno, da bo konflikt še trajal, so tovarniške hale 

izpraznili in ustanovili 58 nastanitvenih centrov. Večina teh je bila v samskih domovih za 

priseljence iz drugih držav ter v izpraznjenih vojašnicah, ki jih je za sabo pustila 
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Jugoslovanska ljudska armada. Značilnost namestitev v nastanitvenih centrih pa je bila 

prenatrpanost, situacija se je šele izboljšala v zadnjih letih, vendar pa je pomanjkanje prostora 

značilno tudi za tiste nastanitvene centre, ki so ostali še leta 2007. Najprej se je v domovino 

odselila večina Hrvatov. Mnogi so se vrnili po koncu vojne v Bosno in Hercegovino, saj jim 

je na primer ostala hiša nepoškodovana, vračali so se zlasti na tista območja, kjer je bila 

njihova etnična skupnost v večini v njihovem kraju, po letu 1997 pa so v Sloveniji ostali zlasti 

tisti iz Republike Srpske. Največ je bilo Muslimanov, ki so v Republiki Srpski v manjšini in 

za njih vrnitev ni bila varna. Šele leta 2001 je Visoki komisariat Združenih narodov za 

begunce označil Republiko Srpsko kot varno državo za vrnitev Muslimanov, čeprav so mnogi 

Muslimani mnenja, da vrnitev še ni varna (uboji Muslimanov, zastraševanje, skrunjenje 

džamije). Mnogi prisilni priseljenci v Sloveniji se niso vrnili v domovino tudi zato, ker so bile 

njihove hiše porušene in se niso imeli kam vrniti. Maja 1997 je bilo v Sloveniji še 7411 

prisilno priseljenih iz Hrvaške in BIH, 3415 je bilo nastanjenih v nastanitvenih centrih in 

3996 v privatnih namestitvah (Vrečer, 2007). 

Preplet treh dejavnikov: zloma političnega sistema, ekonomske in strukturalne kriza ter 

etično-nacionalnega konflikta, ki so se izrazili v vojnih spopadih, je temeljno vplival na 

migracije. Ljudje so bežali pred vojnimi spopadi, iskali zatočišče, zaposlitev, bežali so pred 

revščino. Zahodna Evropa se je zapirala, Slovenija pa je postajala ciljna država za vojne 

begunce, politične azilante in za ekonomske migrante (Kobolt, 2002). 

 

3.3 Značilnosti priseljencev 

 

Knjiga Začetna integracija priseljencev (2011) nam poda opis priseljencev. Velika večina 

priseljencev v Slovenji je brez poklicne in strokovne izobrazbe, kar pomeni, da delo v 

Sloveniji iščejo pretežno manj izobraženi priseljenci. Po podatkih Zavoda Republike 

Slovenije je bilo decembra 2010 med priseljenci z veljavnim delovnim dovoljenjem 29.684 

oseb z nedokončano osnovno šolo, 8863 z dokončano osnovnošolsko izobrazbo, 403 z dvo- 

ali triletno poklicno izobrazbo, 25.306 jih je imelo dokončano poklicno srednjo šolo, 

srednješolsko izobrazbo (vključno z gimnazijami) je imelo 6581 priseljencev, 821 višješolsko 

izobrazbo, 2234 pa visokošolsko izobrazbo ali magisterij in doktorat. Bolonjski študij je 

zaključilo 70 priseljencev. Priseljenci v Sloveniji se zaposlujejo pretežno v delovno 

intenzivnih panogah gospodarstva (največ v gradbeništvu, v predelovalnih dejavnostih, 

prometu, skladiščenju, gostinstvu itd.).  
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Štrubelj (2006) opiše prostorsko razporeditev priseljencev. V začetku priseljevanja so se 

migranti naseljevali v najbolj gospodarsko razvitih območjih Slovenije, saj je bil tudi njihov 

glavni vzrok priselitve prav ekonomski, tj. možnost boljše zaposlitve. Seveda je bilo glavno 

območje priseljevanja prav glavno mesto Ljubljana, nato pa še Celje, Velenje in Maribor, 

kasneje so se priseljevali v nova industrijska središča kot so Nova Gorica, Novo mesto, 

Murska Sobota. Obstajajo pa razlike glede na prostorsko razporeditev pripadnikov 

posameznih narodov iz bivše Jugoslavije. Za prostorsko razporeditev Bošnjakov je značilno, 

da so naseljeni v industrijskih in rudarskih mestih, predvsem v Ljubljani, na Jesenicah, v 

Velenju, Kopru in Kranju. Vredno je tudi omeniti, da Bošnjaki v Sloveniji nimajo prave 

institucije za delovanje, pouka v bosanskem jeziku ali verskega objekta (džamije). Prostorska 

razporeditev Srbov pa je zelo podobna bošnjaški. Srbi so naseljeni predvsem v velikih mestih 

kot so Ljubljana, Pivka (naselitev Srbov presega 50% od priseljenih narodov), Kranj, Velenje, 

Celje in Postojna. V Sloveniji obstaja tudi petnajst srbskih društev, najbolj aktivni so v Novi 

Gorici, Postojni ter v Hrastniku. Z društvi ohranjajo srbsko kulturo ter prirejajo literarne 

večere in koncerte.  

Večina Hrvatov v Sloveniji živi v mestih ter ožji okolici urbanih naselij. Poseljeni so po vsej 

Sloveniji. Največ jih je v obmejnih občinah ob slovensko-hrvaški meji (30%); Metlika, 

Rogatec, Kočevska reka. Štrubelj (2006) navaja da je pri Hrvatih značilen velik delež tistih, ki 

privzemajo slovenske etnične opredelitve, asimilacije v Slovence, tako lahko ugotovimo, da je 

dejansko število Hrvatov v Sloveniji večje.  

Prvi priseljenci iz Makedonije so bili predvsem državni uslužbenci in poklicni vojaki, ki so se 

že pred drugo svetovno vojno priselili predvsem zaradi službe. V sedemdesetih letih pa je bilo 

priseljevanje intenzivnejše. Največ se jih je zaposlilo v gradbeništvu in težki industriji, 

nekateri pa v tekstilni in živilski industriji. Makedonci živijo predvsem v osrednjeslovenski, 

gorenjski, obalno-kraški in goriški regiji. Najvišji delež Makedonci predstavljajo v Divači in 

Kobaridu, delež se tudi povečuje v Novi Gorici, Velenju in Kopru (Štrubelj, 2006). 
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4 ETNIČNA STRUKTURA PREBIVALSTVA SLOVENIJE V LETU 

1991 IN 2002 

 

Etnična sestava Slovenije se je v zadnjih desetletjih najmočneje spremenila  zaradi migracij z 

območja nekdanje Jugoslavije, predvsem sredi šestdesetih let in v obdobju 1975–1980. 

Spodnji grafikon nam prikazuje narodno opredeljeno prebivalstvo v Sloveniji ob popisu leta 

1991 in 2002. V popisu prebivalstva, ki je potekal leta 1991, so se ob Slovencih (1.689.657 ali 

88,31 %) kot izrazito večinskemu narodu drugi v Sloveniji stalno bivajoči prebivalci številčno 

in narodnostno takole opredelili: Hrvati (2,76 %), Srbi (2,48 %), Muslimani (1,39 %), 

Madžari (0,42 %), Makedonci (0,23 %), Črnogorci (0,23 %), Albanci (0,18 %), Italijani (0,15 

%), Romi (0,12 %) in drugi (Josipović, 2007). 

Leta 2002 pa Slovenci (1.631.363 ali 83,06 %) ostajajo večinski narod. Že znane narodnostno 

manjšinske skupine pa so se razvrstile: Srbi (1,98 %), Hrvati (1,81 %), Bošnjaki (1,10 %) 

(opredelitev za Bošnjaka kot pripadnika naroda je bila v Ustavo Republike Bosne in 

Hercegovine vpeljana leta 1994), Muslimani (0,53 %) (vključene so osebe, ki so se opredelile 

za Muslimane v smislu narodne in ne verske pripadnosti), Bosanci (0,41 %), Madžari (0,32 

%), Albanci (0,31 %), Makedonci (0,20 %), Romi (0,17 %), Črnogorci (0,14 %), Italijani 

(0,11 %). V celoti gledano so vsi številčno izgubili, z izjemo Romov, ki so bili očitno obakrat 

pomanjkljivo popisani, in Albancev, katerih število se je v desetletju skoraj podvojilo 

(Josipović, 2007).  

Naj omenimo, da je gospodarska kriza zmanjšala preseljevanje v Slovenijo. V letu 2010 se je 

v Slovenijo priselilo 15.416 prebivalcev, kar je skoraj pol manj kot v letu 2009. Od tega je 

bilo 12.705 tujcev, 2711 pa državljanov Slovenije. Število tujih priseljencev v Slovenijo je po 

letu 2004 skokovito naraščalo, z nastopom gospodarske krize, ki je najbolj prizadelo 

gradbeništvo pa je le-to upadlo (Marsič, 2011). 
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Graf 4.1 Prebivalstvo v Sloveniji po narodni pripadnosti, popis 1991 in 2002 

 

Vir: SURS. 

 

Po teh podatkih opazimo, da je Slovenija vedno manj homogena država, saj v njej živi več 

nacionalnosti. Večina priseljencev pa so seveda pripadniki iz bivše Jugoslavije. Iz tega 

razloga je diplomska naloga osredotočena predvsem na pripadnike teh narodnosti. 

 

 

5 PREDSODKI, TOLERANCA 

 

 

Leskošek (2005) v knjigi Mi in oni nestrpnost na Slovenskem definira pojem toleranca 

(strpnost).  Toleranco pojasni kot spoštovanje, sprejemanje in cenjenje bogate raznolikosti 

svetovnih kultur, načinov izražanja in oblik človečnosti, humanosti. Toleranca je harmonija 

različnosti. Omogočajo jo znanje, odprtost, komunikacija in svoboda misli, zavesti in 

prepričanj. Nasproten pojem je nestrpnost. Pomeni nespoštovanje prepričanj in življenjskih 

praks drugih ljudi. Nestrpnost pomeni, da so nekateri ljudje obravnavani drugače zaradi svojih 

religioznih prepričanj, njihove seksualnosti, ali celo zaradi drugačne obleke ali las. Z 

nestrpnostjo torej označujemo ideje in prepričanja, ki vključujejo podreditve drugih. 

Vrednotna stališča do manjšin v Sloveniji so že nekaj časa negativna in postajajo čedalje bolj 

skrajna. Osovraženih skupin je iz dneva v dan več. V zadnjem času podreditve in ponižanja 

doživljajo tudi brezposelni, potem ljudje, ki prejemajo denarne dodatke in brezdomci. Vsi 
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skupaj so lenuhi, izkoriščevalci bogatih in zato nevredni pozornosti javnosti. Že dolgo so 

osovražene skupine ljudje iz nekdanjih jugoslovanskih republik, Afričani, Romi, istospolno 

usmerjeni, matere samohranilke, migranti in azilanti (Leskošek, 2005). 

Ule (2004) opiše učinke predsodkov. Etnični in rasni predsodki imajo zelo negativen učinek 

predvsem na medosebne in medskupinske odnose. Temeljijo na odklanjanju in sovražnosti do 

pripadnikov drugih etničnih skupin. Kažejo se predvsem v nespoštljivem, netolerantnem, 

prezirljivem odnosu do drugačnih. Ko gre za vsakdanje situacije izražanja predsodkov do nam 

drugačnih, se nam le-ti takrat zdijo povsem nedolžni, nenevarni in skoraj neopazni. Imajo to 

neprijetno lastnost, da se kljub vsej tej navidezni vsakdanjosti ponavadi spremenijo v pravo 

orodje nasilja, diskriminacij, preganjanja in izganjanja ogroženih skupin. 

Najverjetneje so se temelji ksenofobije in netolerance začeli postavljati z množičnimi 

notranjimi migracijami v 60-tih in 70-tih letih, ko je delovna sila začela migrirati na zahod 

oziroma sever Jugoslavije, torej v Slovenijo. Začetek sodobne slovenske ksenofobije in 

ekstremnosti se je zgodil ob stiku Slovencev z delovno silo iz juga države oziroma ob stiku z 

njihovo kulturo, njihovo ‘’drugačnostjo’’. Nestrpnost Slovencev do narodov bivše Jugoslavije 

se je začela zaostrovati v začetku osemdesetih let zaradi takratne družbene klime in vse bolj 

kriznih razmer v Jugoslaviji (Kuzmanić, 2001). 

 

 

6 ODNOS SLOVENCEV DO PRISELJENCEV DRŽAV IZ BIVŠE 

JUGOSLAVIJE 

 

 

Precejšen fond podatkov o medetničnih odnosih v Sloveniji je bil zbran z raziskavami 

Slovenskega javnega mnenja (SJM). V raziskavi leta 1980 (glej Graf 3) se je pojavilo 

vprašanje Kakšni so odnosi med narodi in narodnostmi, ki žive v Sloveniji? 80,7 odstotka 

anketiranih je odgovorilo, da so odnosi dobri, 2,5 odstotka, pa jih je menilo, da so odnosi 

slabi. Na vprašanje Kakšni so odnosi med Slovenci in delavci iz drugih republik, ki žive v vaši 

krajevni skupnosti? (glej Graf 2), jih je 68,3 odstotka menilo, da so odnosi dobri, 5,9 odstotka 

pa, da so odnosi slabi. Še večji preobrat v percepcijah ljudi je zaznati leta 1988, ko je na isto 

vprašanje 38 odstotkov anketirancev odgovorilo, da so odnosi dobri, kar 19,8 odstotka pa jih 

je menilo, da so odnosi slabi. Empirični podatki kažejo vidno zaostrovanje na področju 

medetničnih odnosov v osemdesetih letih. Delež anketirancev, ki so menili, da so odnosi med 
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večinskim narodom in narodi oziroma narodnostmi z območja nekdanje Jugoslavije dobri, se 

je zmanjševal, delež tistih, ki so menili, da so odnosi slabi, pa se je povečeval. V začetku 

devetdesetih let so se v percepcijah ljudi pokazale nove zaostritve v medetničnih odnosih. V 

raziskavi SJM iz leta 1990 se je delež anketirancev, ki je menil, da priseljevanje delavcev iz 

tedanjih jugoslovanskih republik ogroža Slovence, povečal na kar 53 odstotkov, zgolj 28,5 

odstotka anketiranih se s to trditvijo ni strinjalo (Medvešek v Komac 2007, str. 193-198). 

 

Graf 6.1: »Kakšni so odnosi med Slovenci in delavci iz drugih republik, ki žive v vaši 

krajevni skupnosti?« 
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Vir: Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji (2003). 

 

Na zastavljeno vprašanje Kakšni so po vašem mnenju odnosi med narodi in narodnostmi, ki 

žive v Sloveniji? je v letu 1990 51,4 odstotka anketiranih odgovorilo, da so odnosi dobri, 10,2 

odstotka pa je menilo, da so odnosi slabi. Na vprašanje Kakšni so odnosi med Slovenci in 

delavci iz drugih republik, ki žive v vaši krajevni skupnosti? pa je 62,2 odstotka odgovorilo, da 

so odnosi dobri, 5,6 odstotka pa je menilo, da so odnosi slabi. V letu 1990 je bila splošna 

ocena medetničnih odnosov v Sloveniji precej podobna oceni iz osemdesetih. Leta 2003, 

dvanajst let po osamosvojitvi Slovenije, so v raziskavi SJM obravnavali vsebinsko podobna 

vprašanja. Anketirance so spraševali o stališčih glede bolj konkretnih posledic prisotnosti 

priseljencev. Več kot polovica anketiranih je menila, da se zaradi priseljencev povečuje število 

kaznivih dejanj, 48 odstotkov jih je menilo, da priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki 

so rojeni v Sloveniji, 47,8 odstotka anketiranih pa je menilo, da država za pomoč priseljencem 

porabi preveč denarja. Da so priseljenci koristni za razvoj slovenskega gospodarstva, je trdilo 

31,1 odstotka anketiranih. Poleg tega je skoraj polovica anketiranih menila, da je treba število 
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priseljencev v Sloveniji zmanjšati. Če te odgovore primerjamo z odgovori anketirancev na 

podobno vprašanje leta 1986 in 1988 vidimo, da je delež anketirancev, ki se zavzema za 

manjše število priseljencev v Sloveniji, leta 2003 pravzaprav nižji od deležev tistih, ki so 

konec osemdesetih menili, da je treba priseljevanje omejiti ali celo preprečiti (Medvešek v 

Komac 2007, str. 193-198). 

 

Graf 6.2: »Kakšni so odnosi med narodi in narodnostmi, ki žive v Sloveniji?« 
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Vir: Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji (2003). 

 

Rezultati kažejo na toleranco Slovencev in visok indeks etnocentrizma in ksenofobije. 

Ločimo predvsem dva tipa diskriminacije: diskriminacija »drugih« (po spolu, rasi, jeziku, 

državnosti,…) in diskriminacijo »drugačnih« (način življenja, religiozno prepričanje, spolna 

usmerjenost, alkoholiki, odvisniki,…). Lahko bi zaključili, da netoleranca Slovencev do 

drugačnih v zajetem obdobju 10 let stalno narašča, medtem ko netoleranca do drugih niha. Žal 

lahko zaključimo, da je naravnanost Slovencev do drugih in drugačnih netolerantna (Kobolt, 

2002). 
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7 SLOVENCI IN ZAUPANJE 

 

Zaupanje je ena od pomembnih kazalnikov socialnega kapitala, ki naj bi bil po ocenah 

družboslovcev neke vrste "manjkajoči člen" pri pojasnjevanju razlik v razvitosti držav. 

Slovenci smo nezaupljiv narod. Le vsak peti Slovenec se strinja, da je na splošno ljudem 

mogoče zaupati, kar je ena od najnižjih ravni zaupanja med evropskimi državami. 

Javnomnenjske raziskave kažejo, da se raven splošnega zaupanja tudi ne povečuje kaj dosti. 

Povsem nasprotno so prepričani Skandinavci, ki jih za zgled jemljemo v mnogih primerjavah, 

od delovanja gospodarskega sistema in sociale do uvrščanja na različnih lestvicah 

konkurenčnosti in človekovega razvoja. Nizka raven zaupanja v Sloveniji zagotovo ni 

spodbudna informacija. Zaupanje je namreč v pozitivni korelaciji z razvitostjo držav, zato naj 

bi prav nizka raven splošnega zaupanja in na splošno socialnega kapitala zavirala razvoj. 

Hrenova zaključi z mislijo, da je splošno zaupanje tujcem, ljudem, ki jih ne poznamo, 

najpomembnejši del socialnega kapitala. Saj zaupanje tujcem omogoča normalno delovanje 

institucij in trgov (Hren, 2011).  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je izvedla raziskavo Medkulturni 

odnosi, v kateri med drugim izvemo tudi, s pripadniki katerih kultur imamo Slovenci stike ter 

v kakšni meri. Merili so tudi, ali Slovenci kaj manj zaupamo pripadnikom drugih kultur in 

ugotavljali, kakšen odnos imamo do pripadnikov različnih narodov in etničnih skupin – od 

Arabcev do Američanov, od Nemcev do Romov, od Hrvatov do Rusov itd. Na lestvici 

zaupanja od 1 do 5 so rezultati raziskave (graf spodaj) so pokazali, da Slovenci najbolj 

zaupamo Japoncem, Nemcem in Avstrijcem. Presenetljivo pa je, da so pripadniki narodov 

nekdanje Jugoslavije vredni manj zaupanja. Zanimivo je, da so anketiranci  imeli daleč največ 

osebnih stikov s pripadniki Srbov in Hrvatov, sledili so jim Makedonci, Italijani, Avstrijci in 

Bošnjaki, vendar so se vsi omenjeni na lestvici zaupanja uvrstili precej različno (Slovenski 

utrip, 2009). 



18 

 

Graf 7.1: Zaupanje Slovencev pripadnikom druge kulture ali naroda 
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Vir: Slovenski utrip (2009).  

 

7.1 Zaupanje Slovencev do pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije 

 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je izvedla raziskavo Medkulturni 

odnosi, ki smo si jo izbrali za izvedbo kvantitativne raziskave. Raziskava je v okviru fakultete 

izvedena že tretjič, nazadnje oktobra 2011, in zajema 14 vprašanj. V okviru sklopa vprašanj 

o medkulturnih odnosih so ugotavljali, koliko prebivalci Slovenije potujejo v druge države in 

kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, sorodstveni ali službeni stiki. Preverjali 

so, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur, pa tudi koliko 

zaupanja imajo do pripadnikov drugih religij. Čas anketiranja se je izvajal od 29. septembra 

do 2. oktobra 2009 po metodi telefonskega anketiranja. Populacijo predstavljajo polnoletni 

prebivalci Slovenije, realizirani vzorec raziskave pa šteje 915 anketirancev (Slovenski utrip, 

2009). 

Anketiranci so imeli naštetih 20 pripadnikov drugih držav oziroma kultur in vsakega so 

ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh ne zaupajo«, 2 »ne zaupajo«, 3 »niti ne 

zaupajo niti zaupajo«, 4 »zaupajo« in 5 »popolnoma zaupajo«. Izbrali smo si 4 spremenljivke 

in sicer Hrvati, Bošnjaki, Makedonci in Srbi. S pomočjo programa PSPP smo iz baze 

podatkov izračunali, katerim narodom največ zaupamo in katerim najmanj.  Rezultati so 

pokazali (glej Graf 5), da stopnja zaupanja do Bošnjakov znaša 2,52, do Hrvatov 2,39, do 

Makedoncev 3,02 ter do Srbov 2,86. Torej lahko ugotovimo, da najbolj zaupamo 
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Makedoncem, najmanj pa Hrvatom. Tudi raziskava iz leta 2010 nam prikazuje podobne 

rezultate kot tista leta 2009. Povečalo pa se je zaupanje v Srbe in Bošnjake. Večina Slovencev 

še vedno najbolj zaupa Makedoncem in Srbom, najmanj pa Hrvatom. 

Rezultati analize se ujemajo z izsledki iz prebrane literature, kjer smo ugotovili, da so odnosi 

med Slovenci in makedonsko etnično manjšino v večini primerov zgledni, predvsem zaradi 

prilagodljivosti makedonske etnične manjšine. Makedonci se relativno hitro naučijo 

slovenskega jezika, spoštujejo tradicijo in navade okolja, v katerem živijo. Poselitev 

Makedoncev v Sloveniji pa je relativno razpršena in ne predstavlja motnje v okolju s svojimi 

specifičnimi navadami. Glede odnosov med Slovenijo in Hrvaško pa je največ zapisov glede 

vprašanja meje. Politični odnosi med Hrvaško in Slovenijo so bili v preteklih letih burni in 

obremenjeni s številnimi odprtimi vprašanji, kot so spor o meji, Ljubljanska banka, slovenska 

blokada hrvaških pogajanj z EU,… Ugotovitve nas niti ne presenečajo. Veliko tega, kakšen 

odnos imamo do južnih narodov danes, je povezanega z zgodovino (Kržišnik-Bukić, 2003).  

 

Graf 7.2: Zaupanje do pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Slovenski utrip (2009, 2010). 

 

V naslednjem poglavju pa nas je zanimalo, kolikšna je stopnja zaupanja v posamezne narode 

glede na starost in izobrazbo posameznika. Zato smo s pomočjo programa PSPP in raziskavo 

Medkulturni odnos izračunali stopnjo zaupanja narodom nekdanje Jugoslavije glede na 

stopnjo izobrazbe ni starost. 
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8 NAČRT RAZISKAVE 

 

 

8.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Raziskovalno vprašanje kvantitativne paradigme se glasi: Ali se kažejo razlike v stopnji 

zaupanja narodom nekdanje Jugoslavije glede na izobrazbo in starost? 

Postavili smo si dve hipotezi in sicer: 

1. Visoko izobraženi imajo več zaupanja v pripadnike narodov nekdanje Jugoslavije kot 

tisti z nižjo izobrazbo. 

2. Starejši manj zaupajo pripadnikom nekdanje Jugoslavije kot pa mlajši. 

Raziskovalno vprašanje kvalitativne raziskave se glasi: Kateri so glavni dejavniki, ki 

vplivajo na odnos Slovencev do pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije? 

8.2 Kvantitativna analiza podatkov 

 

8.2.1 Predstavitev uporabljenih spremenljivk 

 

 IZOBRAZBA: Izobrazba anketiranca (kategorična) 

Anketiranci so izbirali med petimi odgovori, in sicer: osnovna ali manj (vrednost 1), poklicna 

(vrednost 2), srednja (vrednost 3), višja, strokovna ali več (vrednost 4) in brez odgovora 

(vrednost 9).  

 STAROST: Starost anketiranca (kategorična, numerična) 

Anketiranci so povedali svojo letnico rojstva. Vendar smo za lažjo analizo starost podali v 

razrede (1. razred do 30 let, 2. razred 31-55 let in 3. razred nad 55 let). 

 ZAUPANJE: Koliko anketiranec zaupa pripadnikom drugih držav oziroma kultur 

(numerična). 

Anketiranci so imeli naštetih 20 pripadnikov drugih držav oziroma kultur in vsakega so 

ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh ne zaupajo«, 2 »ne zaupajo«, 3 »niti ne 

zaupajo niti zaupajo«, 4 »zaupajo« in 5 »popolnoma zaupajo«. Izbrali smo si 4 spremenljivke, 

in sicer Hrvati, Bošnjaki, Makedonci in Srbi. 
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8.2.2 Predstavitev uporabljenih metod raziskovanja za dokazovanje hipotez 

 

Za kvantitativno analizo smo s statističnim programom PSPP na podlagi izbranih 

spremenljivk za potrebe raziskovalne naloge izvedli naslednje statistične metode: 

Univariatna metoda je primerna za analizo podatkov, ko proučujemo le eno spremenljivko. 

To so analize ene spremenljivke. Na podlagi univariatne analize smo preverjali frekvenčne 

porazdelitve kategorične spremenljivke Izobrazba. Aritmetično sredino, standardni odklon, 

koeficienta sploščenosti in simetričnosti ter minimum in maksimum, pa smo preverjali za 

numerično spremenljivko Starost. 

 Aritmetična sredina je najbolj pogosta srednja vrednost. Upošteva vrednosti 

opazovane spremenljivke vseh enot populacije in ker nanjo vplivajo posamezna odstopanja jo 

praviloma računamo samo za homogene populacije. Računamo jo samo za intervalne in 

razmernostne spremenljivke. Izračunamo jo tako, da vsoto vseh vrednosti enot v statistični 

množici delimo s številom enot (Brvar 2007, str. 69 - 75). 

 Standardni odklon pove, koliko se v povprečju odklanjajo posamezne vrednosti od 

aritmetične sredine. Je najbolj pogosto uporabljena mera razpršenosti in zelo primeren 

parameter za nadaljnjo globljo statistično analizo (Brvar  2007, str. 109 - 117). Računamo ga 

glede na aritmetično sredino. Pove nam, koliko je vredna aritmetična sredina, ali je dober ali 

slab reprezentant vrednosti neke množice. Bolj, ko se standardni odklon veča, bolj so 

vrednosti razpršene in različne ena od druge (Knežević 2004, str. 102).  

 Koeficient simetričnosti (skewness) meri simetričnost spremenljivke. Če je kritična 

vrednost večja od 0, je simetrija v desno; če je enaka 0, pomeni, da je spremenljivka 

simetrična in se porazdeljuje normalno; če pa je manjša od 0, to predstavlja simetrijo v levo 

(Kovačič). 

 Koeficient sploščenosti (kurtosis) meri sploščenost spremenljivke. Če je kritična 

vrednost večja od 0, pomeni, da je porazdelitev koničasta; če je enaka 0, to pomeni, da se 

spremenljivka porazdeljuje normalno; če pa je manjša od 0 je to sploščena porazdelitev 

(Kovačič). 
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Bivariatna analiza je analiza dveh  spremenljivk, pir čemer dve spremenljivki opazujemo 

naenkrat in ugotavljamo, kako vplivata druga na drugo. V diplomski nalogi smo izvajali eno 

bivariatno analizo, in sicer enosmerno analizo variance - ANOVA. 

Enosmerna analiza variance (ANOVA) je metoda, s katero proučujemo učinke več 

faktorjev na statistične enote. Odgovarja na vprašanje, ali so učinki faktorjev statistično 

pomembni in kako veliki so (Brvar, 2007).  

Pri enosmerni analizi variance gre za primerjavo aritmetične sredine numerične spremenljivke 

za vsakega izmed odgovorov kategorične spremenljivke, pri čemer ima kategorična 

spremenljivka več kot 2 možna odgovora (Manoilov, 2010). 

Z ANOVO smo ugotavljali, katerim narodom nekdanje Jugoslavije glede na izobrazbo 

(kategorična) in starost (kategorična) najbolj zaupamo (numerična). 

 

8.3 Kvalitativna analiza podatkov 

 

8.3.1 Metoda vzorčenja in opis vzorca 

 

Za izvedbo kvalitativnega dela raziskave smo se odločili izvesti intervjuje. Na podlagi 

poznavanja raziskovalnega problema in tematike, ki mora intervjuvane osebe zadevati, smo se 

odločili za namensko vzorčenje. Za pridobitev podatkov smo potrebovali priseljence iz 

nekdanje Jugoslavije, ki živijo na goriškem. Izvedli smo pet intervjujev, od tega je bila ena 

oseba moškega spola, ostale pa ženskega. Intervjuvjanci so se ločevali po etični pripadnosti, 

izobrazbi in vzroku priselitve v Slovenijo. Spodaj sledi kratek opis intervjuvancev, ki so želeli 

ostati anonimni: 

 oseba D.B., s katero smo izvajali intervju, je po narodnosti Hrvatica. Končano ima 

splošno gimnazijo v Bosni, v Slovenijo pa se je preselila leta 1987 zaradi poroke. Trenutno je 

zaposlena v casinu; 

 oseba R.C. je po narodnosti Bošnjakinja. Zaposlena v podjetju Ultrapac d.d., končano 

pa ima srednjo gostinsko šolo v Bosni. V Slovenijo se je preselila leta 1989 zaradi iskanja 

dela; 
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 tretja intervjuvanka je Š.P., po narodnosti Bošnjakinja. Zaposlena je v podjetju Iskra 

d.d., končano pa ima osnovno šolo. V Slovenijo se je preselila leta 1986 zaradi iskanja dela; 

 četrti intervjuvanec je N.P. po narodnosti Srb, trenutno zaposlen v restavraciji. V 

Slovenijo se je preselil leta 1980 zaradi zaposlitve, končano pa ima srednjo gostinsko šolo v 

Izoli; 

 peta intervjuvanka J.O. je po etični pripadnosti Srbkinja. V Slovenijo se je preselila 

leta 1984 z namenom nadaljevanja šolanja, vendar se je zaradi ekonomskih razlogov 

zaposlila. Trenutno dela v upravi podjetja Hit d.d., končano pa ima srednjo trgovsko šolo in je 

trenutno absolventka FIŠ-a. 

 

8.3.2 Metoda zbiranja podatkov 

 

Intervju je pogovor med spraševalcem in intervjuvancem, kjer poskuša spraševalec razumeti 

tematiko s perspektive sogovornika in odkriva pomen izkušenj drugih. Prednost intervjuja je v 

tem, da se lahko intervjuvanec izrazi s svojimi besedami in lahko se odprejo tudi 

nepričakovane teme, ki jih spraševalec lahko doseže s podvprašanji. V diplomski nalogi smo 

uporabili strukturiran intervju, za katerega Mesec (1998) pravi, da je neposreden način 

spraševanja, kar pomeni, da v neposrednem stiku z vprašancem spraševalec uporablja vnaprej 

in do potankosti izdelan vprašalnik in da v splošnem zastavlja vsem vprašancem ista 

vprašanja na enak način, poleg tega pa je njegov celoten nastop premišljen in standardiziran. 

Običajno ima vprašalnik v rokah spraševalec, ki bere vprašanja in vpisuje odgovore, lahko pa 

vprašanec hkrati gleda v vprašalnik in tudi sam bere vprašanja in vnaprej navedene možne 

odgovore. Tak način spraševanja zagotavlja primerljivost odgovorov in kasnejšo kvantitativno 

obdelavo in analizo. Analiza gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in 

klasificiranjem enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in 

oblikujemo teoretične modele in pojasnitve. Osnovno empirično gradivo (terenske zapiske, 

zapise intervjujev, druge dokumente) uredimo in prepišemo. Gradivo je urejeno in čitljivo 

prepisano. Pri prepisovanju pustimo na desni strani širši rob, kamor bomo vpisovali pojme. 

Besedilo, ki ga nameravamo analizirati, najprej razčlenimo na sestavne dele, da dobimo enote 

kodiranja. Enota kodiranja je lahko fraza, stavek, odstavek, poglavje, dogodek, zaključena 

anekdota, misel itd. Odprto kodiranje je postopek oblikovanja pojmov iz empiričnih opisov, to 

je iz v postopku razčlenitve dobljenih enot besedila. Je postopek kategoriziranja in 
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razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila pripisujemo pojme; besedila, ki 

smo jim pripisali isti pojem, zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, in 

tako organiziramo podatke (Mesec, 1998). Tako smo posnetke intervjujev pretipkali in uredili. 

Vsak intervju smo uredili v tabeli, ga postavili na levo stran, na desni pa pustili rob, kamor 

smo vpisovali pojme. Vsak pojem je označen z drugo barvo, enak pojem pa je pri različnih 

intervjujih označen z enako barvo, da se jih hitreje loči in najde. Sledi nadaljnje združevanje 

odgovorov po sklopih vsakega intervjuja posebej in končna združitev vseh v neko celoto. 

 

8.3.3 Raziskovalni instrument 

 

Z namenom pridobiti odgovor na raziskovalno vprašanje smo oblikovali sklope vprašanj. V 

intervjuju je petnajst vprašanj, ki so razdeljena na štiri sklope. 

Prvi sklop zajema vprašanja o samopredstavitvi in motivih za selitev v Slovenijo. 

Drugi sklop zajema vprašanja o prvem stiku s Slovenijo in Slovenci, kaj so intervjuvanci 

vedeli o državi pred selitvijo ter kako je neznanje slovenskega jezika vplivalo na odnos 

Slovencev do njih.  

Tretji sklop zajema vprašanja, ki se nanašajo na vpliv narodne pripadnosti na odnos 

Slovencev do intervjuvancev ter kakšen je bil odnos Slovencev do njih. 

Četrti  sklop pa zajema vprašanja o odnosih Slovencev do tujcev na splošno. 

 

8.3.4 Postopek zbiranja podatkov in morebitne omejitve in etična vprašanja 

 

Intervjuji so bili opravljeni v mesecu maju 2012. Vsi intervjuvanci so priseljenci iz nekdanje 

Jugoslavije, ker nas zanima odnos Slovencev do pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije. 

Opravljenih je bilo pet intervjujev, od tega je bil en gospod po nacionalnosti Srb, ostalo pa so 

bile gospe, po nacionalnosti Srbkinja, dve Bošnjakinji, ter Hrvatica.  

Z namenom pridobiti odgovor na raziskovalno vprašanje, smo oblikovali sklope vprašanj. 

Sami odgovori na postavljena vprašanja predstavljajo naš način zbiranja podatkov. Pridobiti 

smo morali soglasje vseh intervjuvancev, da se strinjajo s tem, da se pogovor snema. 

Omejitev bi nam predstavljalo to, da posamezniki ne bi želeli govoriti o določeni temi in da bi 
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bili skopi z odgovori. Priznati moramo, da smo pri izvajanju intervjujev pri nekaterih 

vprašanjih naleteli na skromne odgovore, saj je bilo razvidno, da so se jih določena vprašanja 

preveč dotaknila in mogoče vzbudila nekatere neljube spomine, ki so jih želeli pozabiti in o 

njih ne govoriti. 

 

8.3.5 Metoda obdelave 

 

Analiza gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva 

oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo teoretične modele in 

pojasnitve. Osnovno empirično gradivo (terenske zapiske, zapise intervjujev, druge 

dokumente) uredimo in prepišemo. Gradivo je urejeno in čitljivo prepisano. Pri prepisovanju 

pustimo na desni strani širši rob, kamor bomo vpisovali pojme. Besedilo, ki ga nameravamo 

analizirati najprej, razčlenimo na sestavne dele, da dobimo enote kodiranja. Enota kodiranja je 

lahko fraza, stavek, odstavek, poglavje, dogodek, zaključena anekdota, misel itd. Odprto 

kodiranje je postopek oblikovanja pojmov iz empiričnih opisov, to je iz v postopku 

razčlenitve dobljenih enot besedila. Je postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v 

katerem posameznim delom besedila pripisujemo pojme; besedila, ki smo jim pripisali isti 

pojem, zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, in tako organiziramo 

podatke (Mesec, 1998). 

Tako smo posnetke intervjujev pretipkali in uredili. Vsak intervju smo uredili v tabeli, ga 

postavili na levo stran, na desni pa pustili rob, kamor smo vpisovali pojme. Vsak pojem je 

označen z drugo barvo, enak pojem pa je pri različnih intervjujih označen z enako barvo, da 

se jih hitreje loči in najde. Sledi nadaljnje združevanje odgovorov po sklopih vsakega 

intervjuja posebej in končna združitev vseh v neko celoto. 
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9 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 

 

9.1 Kvantitativna raziskava 

 

Tabela 9.1: Deleži za kategorično spremenljivko IZOBRAZBA. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

Tabela zgoraj nam pove, kakšno izobrazbo imajo anketiranci. 10% jih ima dokončano 

osnovno šolo ali manj, 12% jih je naredilo poklicno in 46% srednjo šolo. Višjo, visoko ali več 

pa je dokončalo 32% anketirancev. 

 

Tabela 9.2: Aritmetična sredina, standardni odklon in koeficienta sploščenosti in simetričnosti 

za numerično spremenljivko STAROST. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

Aritmetična sredina vzorca je 51,9 let. Standardni odklon je 16,95 let, kar pomeni, da je 

večina anketirancev starih na intervalu [51,9 – 16,9] in [51,9 + 16,9]. Koeficient simetričnosti 

znaša -0,31, koeficient sploščenosti pa -0,67. Ker imata oba koeficienta vrednosti v razponu 

med -1 in 1, je spremenljivka normalno porazdeljena. 

Kot smo že omenili, smo za lažje obdelavo podatkov spremenljivko starost spremenili v 

kategorično spremenljivko. 
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Tabela 9.3: Deleži za kategorično spremenljivko STAROST. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

Tako nam zgornja tabela prikaže starost v razredih. Vidimo, da smo starost podali v tri 

razrede, in sicer prvi razred zajema predstavnike stare do 30 let, teh je bilo 15% od vseh 

anketirancev, v drugem razredu so predstavniki od 31 do 55 let, katerih je bilo 38%, 

najštevilčnejši pa so bili v tretjem razredu nad 55 let, teh je bilo 46,67%. 

 

Tabela 9.4: Enosmerna analiza variance – IZOBRAZBA in ZAUPANJE HRVATOM. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da respondenti z višjo izobrazbo bolj zaupajo Hrvatom kot pa 

tisti s poklicno ali pa srednjo. Zaupanje Hrvatom je bilo ocenjevano na lestvici od 1 do 5, pri 

čemer višja ocena pomeni višjo je stopnjo zaupanja. Anketiranci z višjo izobrazbo, ki najbolj 

zaupajo Hrvatom, imajo aritmetično sredino 2,53; anketiranci s poklicno izobrazbo, ki 

najmanj zaupajo Hrvatom, pa imajo aritmetično sredino 2,05. Slednja ugotovitev pa velja le 

za respondente iz vzorca. Če bi želeli testirati, ali to velja tudi na nivoju populacije, je 

potrebno pogledati statistično značilnost sig. V našem primeru ta znaša 0,44, kar pomeni da je 

večja od 0,05, zato ne moremo z gotovostjo posplošiti iz vzorca na populacijo. 
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Tabela 9.5: Enosmerna analiza variance – IZOBRAZBA in ZAUPANJE BOŠNJAKOM. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da respondenti z višjo in srednjo izobrazbo bolj zaupajo 

Bošnjakom kot pa tisti s poklicno ali pa osnovno. Anketiranci z višjo izobrazbo, ki najbolj 

zaupajo Bošnjakom, imajo aritmetično sredino 2,65; anketiranci z osnovno izobrazbo, ki 

najmanj zaupajo Bošnjakom, pa imajo aritmetično sredino 1,76. Če bi želeli testirati, ali to 

velja tudi na nivoju populacije, je potrebno pogledati statistično značilnost sig. V našem 

primeru ta znaša 0,02, kar pomeni da je manjša od 0,05, zato lahko posplošimo iz vzorca na 

populacijo. 

 

Tabela 9.6: Enosmerna analiza variance – IZOBRAZBA in ZAUPANJE MAKEDONCEM. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 
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Iz zgornje tabele je razvidno, da respondenti z višjo izobrazbo bolj zaupajo Makedoncem, kot 

pa tisti s poklicno ali pa z osnovno. Anketiranci z višjo izobrazbo, ki najbolj zaupajo 

Makedoncem, imajo aritmetično sredino 3,30; anketiranci z osnovno izobrazbo, ki najmanj 

zaupajo Makedoncem, pa imajo aritmetično sredino 2,44. Če bi želeli testirati, ali to velja tudi 

na nivoju populacije, je potrebno pogledati statistično značilnost sig. V našem primeru ta 

znaša 0,03, kar pomeni da je manjša od 0,05, zato lahko posplošimo iz vzorca na populacijo. 

 

Tabela 9.7: Enosmerna analiza variance – IZOBRAZBA in ZAUPANJE SRBOM. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da respondenti z višjo izobrazbo bolj zaupajo Srbom kot pa tisti 

s poklicno ali pa osnovno. Anketiranci z višjo izobrazbo, ki najbolj zaupajo Srbom, imajo 

aritmetično sredino 3,06; anketiranci z osnovno izobrazbo, ki najmanj zaupajo Srbom, pa 

imajo aritmetično sredino 2,61. Slednja ugotovitev pa velja le za respondente iz vzorca. Če bi 

želeli testirati, ali to velja tudi na nivoju populacije, je potrebno pogledati statistično 

značilnost sig. V našem primeru ta znaša 0,36, kar pomeni, da je večja od 0,05, zato ne 

moremo z gotovostjo posplošiti iz vzorca na populacijo. 
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Tabela 9.8: Enosmerna analiza variance – STAROST in ZAUPANJE HRVATOM. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

Iz zgornje tabele je prikazano zaupanje Hrvatom glede na starost. Ugotovimo lahko, da mlajši 

respondenti bolj zaupajo Hrvatom kot pa starejši. Anketiranci, mlajši od 30 let, ki najbolj 

zaupajo Hrvatom, imajo aritmetično sredino 2,53; anketiranci, starejši od 55 let, ki najmanj 

zaupajo Hrvatom, pa imajo aritmetično sredino 2,28. Slednja ugotovitev pa velja le za 

respondente iz vzorca. Če bi želeli testirati, ali to velja tudi na nivoju populacije, je potrebno 

pogledati statistično značilnost sig. V našem primeru ta znaša 0,52, kar pomeni, da je večja od 

0,05, zato ne moremo z gotovostjo posplošiti iz vzorca na populacijo. 

 

Tabela 9.9: Enosmerna analiza variance – STAROST in ZAUPANJE BOŠNJAKOM. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

Iz zgornje tabele je prikazano zaupanje Bošnjakom glede na starost. Ugotovimo lahko, da 

mlajši respondenti bolj zaupajo Bošnjakom kot pa starejši. Anketiranci, mlajši od 55 let, ki 



31 

 

najbolj zaupajo Bošnjakom, imajo aritmetično sredino 2,56; anketiranci starejši od 55 let, ki 

najmanj zaupajo Bošnjakom, pa imajo aritmetično sredino 2,46. Slednja ugotovitev pa velja le 

za respondente iz vzorca. Če bi želeli testirati, ali to velja tudi na nivoju populacije, je 

potrebno pogledati statistično značilnost sig. V našem primeru ta znaša 0,85, kar pomeni, da 

je večja od 0,05, zato ne moremo z gotovostjo posplošiti iz vzorca na populacijo. 

 

Tabela 9.10: Enosmerna analiza variance – STAROST in ZAUPANJE MAKEDONCEM. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

V zgornji tabeli je prikazano zaupanje Makedoncem glede na starost. V tem primeru pa 

ugotovimo, da anketiranci starejši od 30 let dalje bolj zaupajo Makedoncem kot pa mlajši. 

Anketiranci, starejši od 30 let, ki najbolj zaupajo Makedoncem, imajo aritmetično sredino 

3,15; anketiranci mlajši od 30 let, ki najmanj zaupajo Makedoncem, pa imajo aritmetično 

sredino 2,79. Če bi želeli testirati, ali to velja tudi na nivoju populacije, je potrebno pogledati 

statistično značilnost sig. V našem primeru ta znaša 0,24, kar pomeni da je večja od 0,05, zato 

ne moremo z gotovostjo posplošiti iz vzorca na populacijo. 
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Tabela 9.11: Enosmerna analiza variance – STAROST in ZAUPANJE SRBOM. 

 

Vir: Salihović, lastna raziskava (2012) 

 

Ugotovimo lahko, da respondenti, ki spadajo v starostni razred od 31 do 55 let, najbolj 

zaupajo Srbom. Anketiranci, mlajši od 55 let, ki najbolj zaupajo Srbom, imajo aritmetično 

sredino 2,89; anketiranci, starejši od 55 let, ki najmanj zaupajo Srbom, pa imajo aritmetično 

sredino 2,82. Slednja ugotovitev pa velja le za respondente iz vzorca. Če bi želeli testirati, ali 

to velja tudi na nivoju populacije, je potrebno pogledati statistično značilnost sig. V našem 

primeru ta znaša 0,92, kar pomeni, da je večja od 0,05, zato ne moremo z gotovostjo 

posplošiti iz vzorca na populacijo. 

 

9.1.1 Ključne ugotovitve kvantitativnega dela 

 

V kvantitativnem delu diplomske naloges smo s pomočjo bivariatne analize postavili dve 

hipotezi. 

Prva hipoteza se glasi: Visoko izobraženi imajo več zaupanja do pripadnikov narodov 

nekdanje Jugoslavije kot pa tisti z nižjo izobrazbo. Rezultati enosmerne analize variance 

so pokazali, da visoko izobraženi bolj zaupajo v Hrvate (2,53), Bošnjake (2,65), Makedonce 

(3,30) in Srbe (3,06) kot pa tisti z nižjo izobrazbo. Tako lahko našo hipotezo potrdimo. 

Hipotezo smo potrdili na nivoju vzorca, na nivoju populacije, vendar pa ne pri vseh narodih, 

razen pri Bošnjakih in Makedoncih. 

Rezultati nas niso presenetili, saj smo mnenja, da so ljudje z višjo izobrazbo bolj razgledani, 

imajo več znanja, izkušenj, ter so v večji interakciji s tujci kot pa tisti z nižjo izobrazbo. 
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Osebe z nižjo izobrazbo imajo pomanjkljivo znanje o določeni skupnosti, kulturi narodov, 

tujcev, zato so bolj ozkogledni in bolj zaprti vase. 

Druga hipoteza pa se glasi: Starejši manj zaupajo pripadnikom narodov nekdanje 

Jugoslavije kot mlajši. Vsi testi kažejo, da povezave med spremenljivko starost in 

zaupanjem NI, saj hipoteze ne moremo posplošiti iz vzorca na populacijo. Hipoteze zato ne 

moremo potrditi - zaupanje preprosto ni odvisno od starosti. 

Tako se je naše raziskovalno vprašanje kvantitativnega dela diplomske naloge glasilo: Ali se 

kažejo razlike v stopnji zaupanja narodom nekdanje Jugoslavije glede na izobrazbo in 

starost? Na podlagi rezultatov enosmerne analize variance lahko ugotovimo, da se kažejo 

razlike v stopnji zaupanja narodom nekdanje Jugoslavije glede na izobrazbo, ne pa starost. 

 

9.2 Kvalitativna raziskava 

 

9.2.1 Prvi stik s Slovenijo in Slovenci 

 

Prva intervjuvanka pred selitvijo v Slovenijo o sami državi, ljudeh in navadah ni vedela 

ničesar. Vedela je le, da jo v Sloveniji čaka čisto novo, drugačno življenje. Pričakovala je 

boljše možnosti za delo in boljši življenjski standard. Tudi druga intervjuvanka pred 

prihodom v Slovenijo o državi ni vedela ničesar, niti o navadah niti o običajih. Ob prihodu ji 

je bilo zelo težko, saj je ugotovila, da se je v bistvu način življenja v Sloveniji precej 

razlikoval od načina življenja v Bosni. Tretja udeleženka intervjuja prav tako ni vedela 

ničesar o sami državi, pravzaprav ni niti o temu razmišljala, vedela je le to, da gre za skupno 

državo (Jugoslavija), o ljudeh in navadah pa tudi ni razmišljala, saj je mislila, da ni nobenih 

razlik v načinu življenja v njenem domačem kraju (Bosna) in v Sloveniji. Naslednji, četrti 

intervjuvanec, se je v Slovenijo preselil, ker je bila to skupna država in je bilo moč dobiti 

zaposlitev. Prizna, da je bila velika razlika živeti v drugi državi v primerjavi z domom, vendar 

se je čutil pripadnika te države, saj je bila takrat še Jugoslavija. Prav tako tudi peta 

intervjuvanka pred prihodom v Slovenijo ni vedela veliko, le da se zlahka dobi zaposlitev ter 

da veliko ljudi iz njenega kraja živi v Sloveniji. Ob prihodu v Slovenijo je čutila domotožje in 

odtujenost, saj se je vse ogromno razlikovalo od njenega življenja. 

Ob prihodu v Slovenijo so bili občutki pri prvi intervjuvanki grozni, saj ni nobenega poznala, 

ni poznala jezika, kulture in načina življenja. Ti občutki strahu in grozote pa so še povečevali, 
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saj so bili Slovenci do nje precej zadržani, vendar jo je okolica postopoma sprejela. Tudi 

druga intervjuvanka je dejala, da ji je bilo ob prihodu zelo težko, saj je ugotovila, da se je v 

bistvu način življenja v Sloveniji precej razlikoval od njenega v Bosni. Slovenci so bili sprva 

do nje precej zadržani, nato so jo postopoma sprejeli. Tretja intervjuvanka pa je priznala, da 

so bili Slovenci do nje sprva vsi nekoliko zadržani, kar je po njenem mnenju logično, saj je 

nihče ni poznal, ni vedel kdo je, kakšna je. Četrti intervjuvanec pa je dejal, da okolica do 

njega takrat ni bila nič zadržana, saj se je v Slovenijo preselil že leta 1980, takrat še pod 

skupno državo Jugoslavijo. Peta intervjuvanka pa je dejala, da ji okolica ni bila preveč 

naklonjena, do priseljencev so se obnašali vzvišeno. 

Problem neznanja jezika je bil prisoten pri vseh petih intervjuvancih. Prva intervjuvanka 

prizna, da je imela probleme z jezikom, vendar so ji prijatelji pri učenju jezika pomagali. 

Omenila je, da osebno ni nikoli bila tarča posmehovanja in zavračanja s strani Slovencev 

zaradi neznanja jezika, za njenim hrbtom pa je bilo čutiti veliko norčevanja in posmehovanja. 

Druga udeleženka intervjuja pa je priznala. da je bila večkrat tarča posmehovanja zaradi 

slabšega znanja slovenskega jezika. Tudi dandanes po 23 letih življenja v Sloveniji prizna, da 

še vedno včasih doživi kakšno norčevanje s strani sodelavcev. Tudi tretja respondentka je 

dejala, da je imela po osamosvojitvi velike težave z jezikom ter da je bilo veliko 

posmehovanja za njenim hrbtom. Četrti intervjuvanec je imel po osamosvojitvi kar nekaj 

težav z jezikom, prizna pa tudi, da je bil večkrat tarča posmehovanja, še posebej za njegovim 

hrbtom. Zaradi jezika je imela veliko pomanjkanje samozavesti tudi peta intervjuvanka. Tudi 

ona je začutila veliko posmehovanja, velikokrat izraženega na hecen način. 

 

9.2.2 Vpliv narodne pripadnosti na odnos Slovencev do intervjuvancev 

 

Prva respondentka je dejala, da se je svoje drugačnosti zavedala že s prihodom v Slovenijo, 

saj je bilo, kot je že navedla, življenje v Sloveniji povsem drugačno kot v njenem domačem 

kraju. Svojo drugačnost je začutila predvsem v neznanju jezika. Tudi druga intervjuvanka se 

še danes ter od samega prihoda v Slovenijo zaveda svoje drugačnosti. Tretja intervjuvanka 

prizna, da se je svoje drugačnosti začela zavedati šele po razpadu Jugoslavije, takrat so se 

začeli predsodki. Tudi četrti intervjuvanec je dejal, da je svojo drugačnost začutil takoj po 

prihodu v Slovenijo in jo še dandanes občuti. Le peta intervjuvanka je dejala, da sama ni 

nikoli začutila drugačnosti zaradi narodne pripadnosti. Ni imela občutka, da jih Slovenci 
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razlikujejo po narodni pripadnosti, enostavno so se imeli za nekaj več, ker so pač oni glavni v 

svoji državi, predstavniki drugih nacionalnosti so pa za njih le priseljenci.  

Prva intervjuvanka zaradi narodne pripadnosti ni imela slabih izkušenj, čutila pa se je razlika 

na delovnem mestu, kjer so tujci imeli manj privilegijev. Sama pa meni, da narodna 

pripadnost vpliva na boljšo zaposlitev, vendar je to težko dokazljivo. Na drugi strani pa je 

druga intervjuvanka imela kar nekaj slabih izkušenj zaradi narodne pripadnosti. Kot primer je 

navedla, da jo je, ko je potrebovala pomoč zdravnika zaradi bolnega otroka, medicinska sestra 

z dvignjenim tonom opozorila da je v Sloveniji in naj govori le slovensko. Prizna pa, da 

narodna pripadnost ni nikoli vplivala na delo. Tudi tretja respondentka prizna, da je imela 

slabe izkušnje zaradi narodne pripadnosti ter da je to vplivalo tudi na samo napredovanje v 

službi. Prav tako je četrti intervjuvanec dejal, da je bil deležen veliko slabih izkušenj zaradi 

narodne pripadnosti; na delu je bil večkrat žrtev predsodkov, navaja pa, da je z leti postal 

imun na vse. Peta intervjuvanka osebno slabih izkušenj ni imela, veliko pa je bilo prikritega 

(zahrbtno posmehovanje). Prizna pa, da narodna pripadnost ni nikakor vplivala na položaj na 

delu. 

 

9.2.3 Odnos Slovencev do tujcev na splošno 

 

Prva intervjuvanka meni, da na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije vpliva 

to, da Slovenci slabo poznajo narode bivše Jugoslavije in vse mečejo v »isti« koš. Dejala je 

tudi, da med Slovenci ne čuti nobene narodne povezanosti ter da je v Sloveniji pričakovala 

več od države, v kateri živi. Na drugi strani pa po mnenju druge respondentke na odnos 

Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije vpliva to, da so Slovenci ponosen narod in da 

so za njih pripadniki Balkana manjvredni. Navaja tudi, da so Slovenci močno narodno 

povezani. Prizna, da ji je v tem času krize v Sloveniji zelo žal, da se je preselila v Slovenijo, 

ker je trenutno stanje v Sloveniji absurdno. Tretja intervjuvanka meni, da Slovenci ocenjujejo 

človeka od kod prihaja in kdo je, ne da bi poznali njegove osebnosti, kulture. Meni, da med 

Slovenci ni čutiti nobene narodne povezanosti, da so Slovenci bolj individualen narod. Na 

vprašanje, ali ji je Slovenija ponudila boljše življenje pa odgovori, da si je boljše življenje 

ustvarila sama, da Slovenija s tem ni imela prav nič. Tudi četrti respondent je podobnega 

mnenja kot tretja udeleženka intervjuja. Gospod meni, da je glavni dejavnik odnosa 

Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije slabo poznavanje kulture balkanskega naroda, 

držav. Meni, da človeka zaničujejo ne da bi ga sploh poznali, niti ne ločujejo med Srbi, 
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Hrvati, Bošnjaki itd., saj je za njih vse to en narod. Med Slovenci ne čuti nobene povezanosti, 

saj meni, da so Slovenci samosvoj narod, skrbijo bolj za lastne interese. Tudi on je mnenja, da 

mu sama država ni pomagala do boljšega življenja, ampak da si ga je ustvaril sam, s svojim 

sposobnostmi in znanjem. Peta intervjuvanka je dejala, da so po njenem mnenju glavni 

dejavniki, ki vplivajo na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije naslednji: 

boljša razvitost Slovenije, samozavest, višja izobrazba od priseljencev, kompleks 

večvrednosti. Meni pa, da ni čutiti neke povezanosti med Slovenci, da je večja povezanost 

med pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije. Sicer pa ji ni nikoli žal, da se je preselila v 

Slovenijo, saj si je tukaj ustvarila lepo življenje.  

Prva intervjuvanka meni, da je glavni dejavnik kako naj se Slovenci obnašajo do pripadnikov 

nekdanje Jugoslavije, narodnost posameznika in da Slovenci sodijo po temu »kdo si« ter »od 

kod si«. Tudi druga respondentka je podobnega mnenja, da je glavni dejavnik kako naj se 

Slovenci obnašajo do pripadnikov prav ta, da so Slovenci ponosni, ter da ocenjujejo ljudi po 

narodni pripadnosti. Na drugi strani pa tretja udeleženka intervjuja meni, da na odnos 

Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije vpliva status posameznika. Četrti 

intervjuvanec je na vprašanje, ali je za odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije 

pomembna narodnost posameznika ali pa status dejal, da je pomemben status posameznika, 

saj so Slovenci nevoščljivi, če kakšen pripadnik nekdanje Jugoslavije doseže več kot oni. 

Tudi peta intervjuvanka meni, da je za odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije 

pomemben status posameznika v družbi in izobrazba. 

 

9.2.4 Ključne ugotovitve kvalitativnega dela 

 

Glavni namen kvalitativnega dela diplomske naloge je bil s strani sogovornikov ugotoviti, 

kakšen je bil odnos Slovencev do njih (priseljencev), ali je bilo začutiti prisotnost predsodkov, 

ter kateri so po njihovem mnenju glavni dejavniki, ki naj bi vplivali na splošno na odnos 

Slovencev do tujcev. Respondenti so pripovedovali svoje zgodbe, razmišljanja o Slovencih in 

njihovem odnosu do neslovencev. Intervjuji so bili vsebinsko zanimivi in zelo podobni. Prav 

slednja posebnost nam je omogočila vpogled na različnost med Slovenci in neslovenci. 

Posamezniki so poudarjali podobne stvari. 
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Ugotovitve so bile sledeče: 

 pot v Slovenijo jih je predvsem vodila zaradi iskanja dela ali pa poroke. Večina se jih 

je odločila za selitev v Slovenijo, ker so menili, da jih v Sloveniji čaka boljši življenjski 

standard, boljše možnosti za zaposlitev; 

 prisotnost predsodkov so sogovorniki doživeli v obdobju priselitve v Slovenijo. 

Najpogostejši načini izražanja predsodkov so bili ogovarjanje, posmehovanje, zbadanje z 

raznimi tipičnimi žaljivkami. Začutili so tudi izogibanje, okolica je bila do njih zelo zadržana; 

 najpogosteje so bili žrtve nestrpnega obnašanja okolice, kar so v njihovi dobi  

predstavljali predvsem sodelavci, osebje v trgovinah in celo v zdravstvenih ustanovah,  

predvsem zaradi neznanja slovenskega jezika; 

 glavni dejavniki, ki naj bi vplivali na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje 

Jugoslavije, so po mnenju intervjuvancev: slabo poznavanje balkanskih narodov, predvsem 

njihove kulture, statusa posameznika v družbi, in sicer na način, da Slovenci ne prenesejo, da 

imajo priseljenci iz nekdanje Jugoslavije višjo izobrazbo kot pa oni sami. 

Naj omenimo, da so intervjuvanci imeli različno stopnjo izobrazbe. Prav s tem namenom smo 

želeli preveriti, ali na odnos Slovencev do pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije vpliva 

izobrazba oziroma status posameznika v družbi ali pa sama narodna pripadnost. Vendar lahko 

iz odgovorov sklepamo, da po mnenju naših intervjuvancev sama stopnja izobrazbe ni prav 

nič vplivala na spoštljiv odnos Slovencev do njih ampak prav nasprotno - intervjuvanci so 

dejali, da višjo izobrazbo kot imaš, bolj naj bi bili Slovenci ljubosumni, nevoščljivi. Tako 

lahko zaključimo, da po mnenju naših intervjuvancev tako status posameznika kot sama 

narodna pripadnost vplivata na odnos Slovencev do pripadnikov narodov nekdanje 

Jugoslavije. 

Na začetku diplomske naloge smo opisali pojem in vrste predsodkov. Po opravljenih ter 

analiziranih intervjujih lahko ugotovimo, kakor je že sama Uletova (2004) napisala, da so 

tradicionalne predsodke torej začeli nadomeščati moderni predsodki. Ti pa niso več direktni 

ampak prikriti in se kažejo skozi izogibanje stikom. In kot pravi  Uletova: "sodobni rasisti ne 

trdijo več, da so na primer črnci manj inteligentni kot belci, da so leni, temveč, da imajo 

preveč pravic, da zahtevajo preveč privilegijev." Enako počnejo Slovenci. Ne trdijo več, da so 

»južnjaki« nekultivirani in leni, ampak, da imajo preveč pravic, da zahtevajo preveč 

privilegijev kot so na primer: državljanstvo, verski objekti, službe,... (Sociologija, 2008). 
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10 ZAKLJUČEK 

 

 

V diplomski nalogi smo s pomočjo kvantitativne analize preučevali odnos Slovencev do 

pripadnikov južnih narodov. Iz raziskave o medkulturnih odnosih smo ugotovili, da najbolj 

zaupamo Makedoncem, sledijo jim Srbi, potem Bošnjaki, najmanj pa zaupamo Hrvatom. 

Izbrane spremenljivke so z enosmerno analizo variance pokazale, da imajo višje izobražene 

osebe več zaupanja do pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije kot pa tiste z nižjo 

izobrazbo. Na drugi strani pa je analiza pokazala, da starost ne vpliva na zaupanje do narodov. 

S kvalitativno analizo oziroma intervjuji smo ugotavljali dejavnike, ki naj bi vplivali na odnos 

Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije. Naši respondenti mislijo, da tako status 

posameznika kot sama narodna pripadnost vplivata na odnos Slovencev do pripadnikov 

narodov nekdanje Jugoslavije. Ugotovili smo, da predsodki do neslovencev v Sloveniji 

obstajajo, sicer se kažejo v moderni obliki, v ignoriranju Slovencev do tujcev. 

Ugotovimo lahko, da imamo Slovenci težave s sprejemanjem drugačnosti. Iz intervjujev 

lahko sklepamo, da se Slovenci težko prilagajamo v življenju z drugačnimi. Kadar 

ugotovimo, da je naš osebni prostor ogrožen, najsi bo to z drugačno narodno pripadnostjo ali  

kulturo življenja, se odzovemo z nestrpnostjo, z zavračanjem, ignoranco, negativnimi 

predsodki. Po našem mnenju je glavni vzrok nestrpnosti Slovencev do drugačnih 

zgodovinskega izvora. Saj vemo, da so se v času vojne vsi počutili ogroženi in je vsak branil 

svoj narod, svoje interese. Zato so bili naši predniki do drugih narodov precej oddaljeni in 

imeli sumničav odnos do drugih, te vzorce pa so prenesli na svoje potomce.  

Zaključimo lahko, da v Sloveniji lahko vsak, ki je drugačen, preživi le, če zmore opustiti 

svojo drugačnost ter se popolnoma asimilirati v slovensko družbo. To pa pomeni, da bi vsak 

»drugačnež« moral opustiti svoj način življenja ter sprejeti slovenski način življenja. 

Menimo, da se Slovenci morajo naučiti sprejemati drugačne od njih, saj je tudi glavna naloga 

v življenju živeti v skupnosti… Naj zaključimo z mislijo profesorja dr. Aleksandra 

Aristovnika: »Večkulturna družba razbija enoličnost in homogenost, ki lahko pogosto 

zaviralno delujeta na posameznikovo ustvarjalnost, svobodo misli in delovanja« (Finance). 
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Če bi v nadaljevanju imeli možnost nadgrajevanja raziskovalne naloge bi izvedli še intervjuje 

s Slovenci, ki živijo na območju goriške regije. Tako bi lahko izvedli primerjavo med dvema 

skupinama priseljencev iz nekdanje Jugoslavije ter s Slovenci. Tako bi še iz drugega zornega 

kota ugotovili, kakšen odnos imajo Slovenci, ki živijo na goriškem, do priseljencev iz 

nekdanje Jugoslavije. 
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Priloga 1: Kontaktno pismo 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Sandina Salihović, absolventka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici. Pri  predmetu Raziskovalni praktikum, pod vodstvom prof. doc. dr. Mirne Macur, 

asistentke mag. Tamare Besednjak ter asistenta mag. Marjana Manoilova, pripravljam 

raziskovalno nalogo z naslovom ODNOS SLOVENCEV DO PRIPADNIKOV NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE. Glavni namen moje raziskovalne naloge je, odkriti kakšen odnos imajo 

Slovenci do pripadnikov nekdanje Jugoslavije, ter ali se kažejo razlike v odnosu do vseh 

narodov? 

 

Z Vami bi želela opraviti intervju. Sam intervju obsega 15 tematskih vprašanj, kar Vam bo 

vzelo kakšno uro časa. Zaradi natančnejše obravnave podatkov, bo intervju sneman. Vaši 

odgovori so ključ, do moje uspešne raziskovalne naloge, zato Vas naprošam za sodelovanje. 

Zagotavljam Vam, da bodo podatki, ki jih bom z Vašim intervjujem pridobila anonimni ter 

uporabljeni zgolj za študijske namene. 

 

Prosila bi  Vas, da mi termin ki vam ustreza sporočite, na elektronski naslov 

hondicass@gmail.com ali pa na telefonsko številko 040/908-471. 

 

V upanju na pozitiven odgovor, se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

 

Nova Gorica, 26.03.2012                 

                                                               

    Sandina Salihović 



 

 

Priloga 2: Vprašalnik 

 

SAMOPREDSTAVITEV IN MOTIVI ZA SELITEV 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično pripadnost? 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj? 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali? 

 

PRVI STIK S SLOVENIJO IN SLOVENCI 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o državi, ljudeh, tukajšnjih navadah, 

jeziku…? 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, navade ljubi,običaji, skratka sam 

način življenja, zelo razlikoval od domačega? 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? So bili zadržani, ali so vas takoj 

sprejeli? 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje ko še niste znali slovenščine?  

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega jezika doživeli zavračanje, 

posmehovanje? 

 

VPLIV NARODNE  PRIPADNOSTI NA ODNOS SLOVENCEV DO VAS 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi druge narodne pripadnosti, če ste se 

sploh? 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne pripadnosti? Se spomnite kakšnega 

primera? 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala na vaše napredovanje, ali na 

možnost boljše zaposlitve? 

 

ODNOS SLOVENCEV DO TUJCEV NA SPLOŠNO 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje 

Jugoslavije? 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili močno narodno zavest in 

povezanost? 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila priložnost za boljši način življenja, ali pa 

vam je žal da ste se preselili v Slovenijo? 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije pomembna 



 

 

narodnost kateri posameznik pripada, ali status posameznika v družbi? (ali si izobražen, ali pa 

navadna nekvalificirana delovna sila) 



 

 

Priloga 3: Intervju 1 

 

SAMOPREDSTAVITEV IN MOTIVI ZA SELITEV 

 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično pripadnost? 

Sem D. B., imam 47 let. Po rodu sem Hrvatica iz srednje Bosne. Trenutno sem zaposlena na 

HIT-u, v casinoju. 

 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj?  

Preselila sem se iz Nove Bile, BIH. Leta 1987 sem se preselila v Slovenije, ker sem se 

poročila. Moža sem spoznala v Bosni, a je on takrat že delal v Sloveniji, zato sem se zaradi 

njega bila pripravljena preseliti sem. 

 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali? 

Imam končano 5. stopnja izobrazbe, šolala sem se na Splošni Gimnaziji Travnik v Bosni. 

 

PRVI STIK S SLOVENIJO IN SLOVENCI 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o državi, ljudeh, tukajšnjih 

navadah, jeziku…? 

O državi sem vedela več, ker smo se v šoli učili o Republikah takratne Jugoslavije. O ljudeh 

in tukajšnjih navadah nisem vedela ničesar. Vedela sem le, da bo v Sloveniji čisto novo, 

drugačno življenje. Seveda sem pričakovala boljše možnosti za delo, in boljši življenjski 

standard. 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, navade ljubi,običaji, skratka 

sam način življenja, zelo razlikoval od domačega? 

Občutki so bili grozni, ne poznaš jezika, različna kultura, različni ljudje, niso tako odprti do 

tujcev kot mi. V domačem okolju je bila vedno navada da vsakega pozdravimo in da smo z 

vsemi sosedi, ko sem prišla v Slovenijo, pa je bilo čisto drugače, vsi so bili zaprti, komaj da 

so te pozdravili. Mojega prihoda v Slovenijo se bom spominjala za vedno. Občutki tesnobe in 

nelagodja so me obdajali kar dosti časa. Dosti časa sem potrebovala da sem začela razumeti 

njihovo mentaliteto. 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? So bili zadržani, ali so vas 

takoj sprejeli? 



 

 

 Okolica me je sprejela, ampak začetek je bil malo zadržan, dokler me niso spoznali. 

Slovenci so takrat seveda bili navajeni pripadnikov Jugoslavije v njihovi državi, tudi večina 

me je razumela, le možnost za sklepanje poznanstev in prijateljstva je vzela veliko časa. 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje ko še niste znali slovenščine? 

Z jezikom sem imela probleme, sem pa imela krog prijateljev, kateri so mi pomagali 

prebrodit to težavo. Predvsem so mi pomagali prijatelji, ki so se par let pred mano že preselili 

v Slovenijo, in so takrat jezik že znali. 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega jezika doživeli zavračanje, 

posmehovanje? 

Direktno sicer ne, vendar je bilo začutiti veliko posmehovanja za hrbtom. Na žalost ti 

Slovenci niso sposobni v obraz povedati oziroma pomagati, vse je zahrbtno. Najhujše je bilo 

ker sem s sabo vedno nosila ta občutek da nekaj ne znam oziroma ne zmorem. V pogovoru 

sem se trudila govoriti čim bolj slovensko, iskala sem slovenske besede, včasih sem se že tako 

preveč trudila, da sem najbrž izpadla že smešna. 

VPLIV NARODNE  PRIPADNOSTI NA ODNOS SLOVENCEV DO VAS 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi druge narodne pripadnosti, če 

ste se sploh? 

Na vsakem koraku sem se tega zavedala. Predvsem pa se je moja drugačnost seveda začutila 

v pogovoru (neznanje jezika). 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne pripadnosti? Se spomnite kakšnega 

primera? 

Slabih izkušenj nisem imela. Opazila sem, da v določenih krogih se je pa razlika poznala. 

Zelo močno je bilo to začutiti na delovnemu mestu, ker si kot tujec imel manj pravic, nič 

privilegijev. 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala na vaše napredovanje, ali na 

možnost boljše zaposlitve? 

Verjamem da je, ne morem pa dokazat. 

ODNOS SLOVENCEV DO TUJCEV NA SPLOŠNO 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje 

Jugoslavije? 



 

 

Slabo poznavanje narodov Republik bivše Jugoslavije, za njih so vsi bili in bodo ostali 

Bosanci. Redki so ljudje ki dajo tujcu možnost ga bolje spoznati.  

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili močno narodno zavest in 

povezanost? 

Ne, nikakršne povezanosti. Edino kar sem opazila je močno ljubosumje eden na drugega. 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila priložnost za boljši način življenja, ali 

pa vam je žal da ste se preselili v Slovenijo? 

Pričakovala sem več kakor je v resnici. Prepričana sem da je to še vedno socialno boljša 

država od BIH, predvsem država ki je dobro poskrbela za izobrazbo in boljše življenje  mojih 

otrok, zato mi ne bo nikoli žal. 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije 

pomembna narodnost kateri posameznik pripada, ali status posameznika v družbi? (ali 

si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana delovna sila) 

Oni gledajo na narodnost posameznika in po tem te tudi sodijo, ne pa na status v družbi. 

Večina je menja da je izobrazba ki je bila opravljena v BIH manjvredna slovenski, zato smo 

na koncu dneva vedno stigmatizirani  z narodnostjo: Bosanec. 



 

 

 

Priloga 4: Intervju 2 

 

SAMOPREDSTAVITEV IN MOTIVI ZA SELITEV 

 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično pripadnost? 

Sem J. O., rojena v Banja Luki, BiH, leta 1969. Po etnični pripadnosti Srbkinja. Zaposlena 

sem na HIT-u. 

 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj? 

V Slovenijo sem se priselila leta 1984, iz vasi, kjer sem živela od rojstva do takrat. Prišla 

sem z namenom nadaljevanja šolanja po končani Osnovni šoli, v domačem kraju. Ta namen 

sem iz ekonomskih razlogov opustila, ter se zaposlila. Vendar želja po izobrazbi in učenju je 

ostala, tako da sem šolanje po določenem času nadaljevala izredno, ob delu. 

 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali? 

 Imam končano srednjo šolo, Trgovinski poslovodja in sem absolvent na Visokošolskem 

študiju FIŠ-a, smer Družboslovna informatika. 

 

PRVI STIK S SLOVENIJO IN SLOVENCI 

 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o državi, ljudeh, tukajšnjih 

navadah, jeziku…? 

Pred prihodom v Slovenijo, o državi nisem vedela skoraj nič, vsaj kar se sedaj spomnim. 

Edino kar sem vedela je to, da se je zlahka dobila zaposlitev in da je veliko ljudi iz mojih 

krajev, že takrat, tukaj dobilo zaposlitev. 

 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, navade ljubi,običaji, skratka 

sam način življenja, zelo razlikoval od domačega? 

Prvi vtisi so bili mešani. Na eni strani vzhičenost nad lepim mestom, ker sem do takrat 

živela na vasi, na drugi strani domotožje in odtujenost. Vse se je ogromno razlikovalo od 

mojega, do tedanjega, načina življenja. 

 



 

 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? So bili zadržani, ali so vas 

takoj sprejeli? 

Okolica, ljudje (domači) v kraju, kjer sem se priselila niso bili preveč naklonjeni 

priseljencem. Niso bili zadržani, temveč vzvišeni, in na vsakem koraku so se trudili, da 

pokažejo, da so nekaj več kot mi. 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje ko še niste znali 

slovenščine?  

 Zaradi jezika, edine slabe izkušnje so bile, pomanjkanje samozavesti pri meni. 

 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega jezika doživeli 

zavračanje, posmehovanje? 

 Nisem nikoli začutila zavračanja, vsaj od uradnih oseb ne. Posmehovanje se je dalo začutiti, 

velikokrat izraženo na hecen način. 

VPLIV NARODNE  PRIPADNOSTI NA ODNOS SLOVENCEV DO VAS 

 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi druge narodne pripadnosti, če 

ste se sploh? 

Takrat to niti ni bila drugačna narodna pripadnost, vsaj jaz nisem imela občutka da nas 

razlikujejo po narodnostni pripadnosti, temveč samo to da so oni nekaj več. 

 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne pripadnosti? Se spomnite kakšnega 

primera? 

Osebno nisem imela slabih izkušenj, zaradi narodne pripadnosti. Prikrito pa se je dalo čutiti. 

 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala na vaše napredovanje, ali na 

možnost boljše zaposlitve? 

Narodnost mislim da ni nikoli vplivala, na moje napredovanje, niti na možnost boljše 

zaposlitve. V podjetju, kjer sem zaposlena, nisem dobila tega občutka. 

 

ODNOS SLOVENCEV DO TUJCEV NA SPLOŠNO 

 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje 

Jugoslavije? 



 

 

Moje mnenje danes je to, boljša razvitost Slovenije, ki avtomatično povzdiguje samozavest 

ljudi, povprečno dosti višja stopnja izobrazbe od priseljencev. Mislim da ta dva razloga ljudi 

pripeljejo do mnenja, da so nekaj več. 

 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili močno narodno zavest in 

povezanost? 

Nisem opazila pri Slovencih neko veliko narodno zavest, razen v času samo osvojitve. Imam 

občutek da je pri nas na dosti višjem nivoju. 

 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila priložnost za boljši način življenja, ali 

pa vam je žal da ste se preselili v Slovenijo? 

Nikoli mi ni bilo žal, da sem prišla v Slovenijo, ker sem si tukaj ustvarila lepo življenje. 

Tukaj imam svojo družino, službo, prijatelje, moj dom je Slovenija. 

 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije 

pomembna narodnost kateri posameznik pripada, ali status posameznika v družbi? (ali 

si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana delovna sila) 

Menim, da za odnos Slovence do pripadnikov nekdanje Jugoslavije ni pomembna narodnost, 

veliko več je pomemben status posameznika v družbi in izobrazba. 



 

 

Priloga 5: Intervju 3 

 

SAMOPREDSTAVITEV IN MOTIVI ZA SELITEV 

 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično pripadnost?  

Sem N. P.  in sem pravoslavec. Zaposlen sem v gostinstvu kot natakar. 

  

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj?  

Preselil sem se iz Prnjavora (Bih), leta 1980 zaradi zaposlitve. 

 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali?  

Dokončana srednja gostinjska šola v Izoli. 

 

PRVI STIK S SLOVENIJO IN SLOVENCI 

 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o državi, ljudeh, tukajšnjih navadah, 

jeziku…? 

Vedel nisem dosti, razen tega da je bila to skupna država in da bom tukaj lahko našel 

zaposlitev. V BIH smo bili prepričani v to da je Slovenija socialno bolje urejena. 

 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, navade ljubi,običaji, skratka sam 

način življenja, zelo razlikoval od domačega?  

Bila je velika razlika, a čutil sem se kot pripadnika te države saj je bilo takrat vse združeno v 

eno državo. 

 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? So bili zadržani, ali so vas takoj 

sprejeli? 

Jaz nisem imel problemov s spoznavanjem ljudi. Vedno sem bil sproščen in samozavesten 

človek. Vsem se iskreno povedal da sem se na sveže preselil, da se jezika komaj učim, če so 

želeli to sprejeti so, vsi ostali pa me niso preveč brigali. 

 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje ko še niste znali slovenščine? 

Imel sem kar nekaj težav z jezikom. Še posebej v službi, kjer so iz »heca« oponašali moje 

neznanje slovenščine. Te stvari me niso nikoli užalile, kvečjemu sem napake na katere so me 



 

 

opozarjali hitreje odpravil. 

 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega jezika doživeli zavračanje, 

posmehovanje? 

Seveda sem. Veliko je bilo opravljanja za mojim hrbtom, katerega sem se zavedal. Ponavljam, 

vsi ti ljudje so se mi zdeli zelo omejeni. Spadali smo pod isto republiko, delili istega 

predsednika, razlikovali smo se le v jeziku. Vendar so se Slovenci vedno čutili za večvredne 

in sposobnejše. 

 

VPLIV NARODNE  PRIPADNOSTI NA ODNOS SLOVENCEV DO VAS 

 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi druge narodne pripadnosti, če ste se 

sploh? 

Svoje drugačnosti sem se pričel zavedati zelo hitro, in občutim jo tudi danes. Drugačnost se 

vidi že v načinu življenja nas Balkancev v primerjavi s Slovenci. Mi smo bolj odprt narod, 

iznajdljiv in povezan narod kot pa oni. 

 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne pripadnosti? Se spomnite kakšnega 

primera? 

Z leti sem bil na delu žrtev številnih predsodkov, in od vsega začetka sem na to bil popolnoma 

imun. Ne glede na narodnost, je človek sam po sebi človek. Stvari te lahko prizadenejo le 

toliko kolikor si pustiš.  

 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala na vaše napredovanje, ali na 

možnost boljše zaposlitve?  

Ne, vsaj ne da bi jaz vedel. Prepričan sem da vsako podjetje hoče imeti dobiček, torej če je 

posameznik  sposoben  več, ustvarjati večji dobiček, bolj produktiven, bi ga v podjetju 

povišali ne glede na narodnost ali barvo kože. 

 

ODNOS SLOVENCEV DO TUJEV NA SPLOŠNO 

 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje 

Jugoslavije? 

Slabo sprejemajo ljudi, ker ne poznajo kulturo Balkanskega naroda in tudi države in človeka 



 

 

zaničujejo ne da bi ga poznali. In zaničujejo celoten narod in ne ločujejo med Srbi, Hrvati, 

Bošnjaki,… Za njih obstajajo le Bosanci in Slovenci. Redki so ljudje ki ločujejo dobrega in 

slabega človeka. 

 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili močno narodno zavest in 

povezanost? 

Slovenci so samosvoj narod, skrbijo za lastne interese in med njimi ne čutim nobene 

povezanosti. Stopili bodo na stran ker bo največ koristi, in ne bodo se sekirali zarad drugih, ki 

so socialno ogroženi, in ne za podjetja ki bodo propadala, dokler ne bo začelo propadati 

njihovo. 

 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila priložnost za boljši način življenja, ali 

pa vam je žal da ste se preselili v Slovenijo?  

Nobeden mi ni nič pomagal in vse sem si moral priskrbeti sam, tako da meni ni predstavljala 

neko veliko priložnost za boljše življenje. Priznam da je možnosti bilo veliko več kot v BIH,a 

nič ni bilo dano na pladnju. Neprespane noči, lakota, brezposelnost, in siromaštvo je hitro 

doletelo vsakega, ki se ni bil pripravljen trudit. 

 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije 

pomembna narodnost kateri posameznik pripada, ali status posameznika v družbi? (ali 

si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana delovna sila)  

Status posameznika v družbi. Redki pripadniki bivše Juge so dosegli in dosegajo izjemna 

napredovanja in rezultate. Zato je treba priznati da so do teh ki jih, tudi vsi ostali slovenci 

veliko prijaznejši, drugače pa nas moške vidijo kot fizične delavce, ženske pa kot čistilke. 

Vidijo nas kot ljudi, ki moramo skrbeti za njih. 

 



 

 

Priloga 6: Intervju 4 

 

SAMOPREDSTAVITEV IN MOTIVI ZA SELITEV 

 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično pripadnost? 

Sem R. C., bošnjakinja. Zaposlena v proizvodnji. 

 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj? 

Preselila sem se iz Bihaća, 14.5.1989, ker v Bosni nisem mogla dobiti zaposlitve. 

 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali? 

Končano imam srednjo gostinsko šolo, v Bihaću. 

 

PRVI STIK S SLOVENIJO IN SLOVENCI 

 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o državi, ljudeh, tukajšnjih 

navadah, jeziku…? 

Pred prihodom v Slovenijo nisem nič vedela o državi niti o ljudeh in običajih. Upala sem le 

da dobim tle službo, ker razmere v Bosni so bile katastrofalne, tako da druge izbire nisem 

imela kot se preselit v Slovenijo. 

 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, navade ljubi,običaji, skratka 

sam način življenja, zelo razlikoval od domačega? 

Ob prihodu mi je bilo zelo težko, saj se je način življenja v Sloveniji zelo razlikoval od 

načina življenja v moji državi.  Počutila sem se prazno, osamljeno, saj ne poznaš jezika, ne 

ljudi. 

 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? So bili zadržani, ali so vas 

takoj sprejeli? 

 Ljudje so bili zelo zadržani, Slovenci te imajo nevednega, da nimaš pojma o ničemur. Že 

takoj na začetku so mi dali da ne spadam v njihov krog. Z leti pa se te navadijo in te 

postopoma sprejmejo. 

 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje ko še niste znali 



 

 

slovenščine?  

Da. Spomnim se vseh primerov, tega pa najbolj - leta 1991, ko sem rodila svojega prvega 

otroka. Zaradi bolezni otroka sem morala obiskati zdravnika. Zaradi mojega slabega znanja 

slovenskega jezika, sem se malo težje sporazumevala z uslužbenci v ambulanti. Ko sem v 

maternem jeziku vprašala koliko časa bom še morala čakati, da pridem na vrsto (pričakovala 

sem, da me bo uslužbenka oz. medicinska sestra razumela, saj je Slovenija še pred kratkim 

bila del Jugoslavije), me je na zelo neprijazen način pred vsemi pacienti opozorila z 

dvignjenim tonom, da zdaj sem v Sloveniji in da se tukaj govori le slovensko. 

 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega jezika doživeli 

zavračanje, posmehovanje? 

Seveda sem. Takim izkušnjam ni konca. Ko sem prišla v Slovenijo in dobila delo, mi sprva 

sodelavci niso hoteli pomagati pri lažjem razumevanju jezika, tudi če me je kdo razumel, se je 

delal da me ne razume, bili so zelo ignorantski. 

 

VPLIV NARODNE  PRIPADNOSTI NA ODNOS SLOVENCEV DO VAS 

 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi druge narodne pripadnosti, če 

ste se sploh? 

Od samega prihoda do dan danes se zavedam svoje drugačnosti. 

 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne pripadnosti? Se spomnite kakšnega 

primera? 

Večkrat sem imela slabe izkušnje, vračam se k 8. vprašanju. 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala na vaše napredovanje, ali na 

možnost boljše zaposlitve? 

Moja narodna pripadnost na delo in na napredovanje ni nikoli vplivala. 

 

ODNOS SLOVENCEV DO TUJCEV NA SPLOŠNO 

 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje 

Jugoslavije? 

Po mojem mnenju vpliva najbolj to, da je Slovenija samostojna država in zaradi tega so 

Slovenci ponosni, ne pravim da ne bi morali biti ponosni, vendar, mi pa kot pripadniki 



 

 

Balkana smo v njihovih očeh ‘manjši’, saj je ta ponos prekoračil mejo. 

 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili močno narodno zavest in 

povezanost? 

Absolutno, tako bi moralo biti povsod v vsaki državi, ne le v Sloveniji. 

 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila priložnost za boljši način življenja, ali 

pa vam je žal da ste se preselili v Slovenijo? 

Trenutno v tem času krize, mi je zelo žal. Trenutno stanje, ki vlada v Sloveniji je nadvse 

absurdno. Nekoč je bilo življenje tukaj boljše. 

 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije 

pomembna narodnost kateri posameznik pripada, ali status posameznika v družbi? (ali 

si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana delovna sila) 

Menim, da je za Slovenca pomembna narodnost, s kje prihajaš in kaj si. Menim da so 

Slovenci ljubosumni in se počutijo ogroženi da bi jim nekdo iz Balkana vzel službo, bil več 

izobražen kot pa oni sami. 



 

 

 

Priloga 7: Intervju 5 

 

SAMOPREDSTAVITEV IN MOTIVI ZA SELITEV 

 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično pripadnost?  

Sem Š. P. in sem muslimanka. Zaposlena sem v Iskri.  

 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj?  

Preselila sem se iz Ljusine v Bosni, leta 1986 zaradi zaposlitve.  

 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali?  

Nedokončana srednja šola v Bosanski Krupi. 

  

PRVI STIK S SLOVENIJO IN SLOENCI 

 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o državi, ljudeh, tukajšnjih 

navadah, jeziku…?  

Vedela sem da je to bila skupna država, o ljudeh nisem kaj preveč razmišljala saj smo bili vsi 

v skupni državi in razlik v kulturi nismo poznali, a jezika nisem znala. 

 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, navade ljubi,običaji, skratka 

sam način življenja, zelo razlikoval od domačega?  

Vse se je začelo na novo, razlika od domačega kraja je bila velika, kar je logično če se že tako 

mlad odpraviš od doma. Tam sem poznala vse, tukaj pa so mi bili vsi neznani. Počutiš se 

izgubljenega, daleč stran od svojih, veš edino to da se zate začenja drugo življenje. 

 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? So bili zadržani, ali so vas 

takoj sprejeli?  

Bili so zadržani, jih pa povsem razumem saj vsak dokler ne spozna človeka ne more vedeti ali 

je prijazen ali ne. 

 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje ko še niste znali 

slovenščine? 



 

 

Niso to bile slabe izkušnje bolj nerodne situacije, sram. Velikokrat mi je bilo nerodno ko se 

šla v trgovino kaj kupovat, pa nisem vedla kako se v slovenščini kaj reče, pa sem seveda 

povedla po moje.  

 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega jezika doživeli 

zavračanje, posmehovanje?  

Veliko je bilo posmehovanja za hrbtom. Žalostno je bilo da ni nihče ni povedal v obraz, 

ampak so se ti smejali za hrbtom in ob tem sem če počutila zelo grozno. 

 

VPLIV NARODNE  PRIPADNOSTI NA ODNOS SLOVENCEV DO VAS 

 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi druge narodne pripadnosti, če 

ste se sploh?  

Do 90ih let se ta nacionalna pripadnost ni poznala, saj smo bli vsi eno, a po razpadu 

Jugoslavije so se začeli predsodki.   

 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne pripadnosti? Se spomnite kakšnega 

primera? 

Seveda sem imela, še posebej med vojno.   

 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala na vaše napredovanje, ali na 

možnost boljše zaposlitve?  

Za napredovanje je. 

 

ODNOS SLOVENCEV DO TUJCEV NA SPLOŠNO 

 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje 

Jugoslavije? 

Ocenjujejo človeka ne da bi poznali njegovo osebnost, kulturo. Imajo slabo presojo. 

 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili močno narodno zavest in 

povezanost? 

Ne, niti najmanj.  

 



 

 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila priložnost za boljši način življenja, ali 

pa vam je žal da ste se preselili v Slovenijo?  

Boljši način življenja sem si ustvarila sama, Slovenija ni imela s tem prav nič. 

 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do pripadnikov nekdanje Jugoslavije 

pomembna narodnost kateri posameznik pripada, ali status posameznika v družbi? (ali 

si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana delovna sila)   

Status posameznika v družbi, zaradi nevoščljivosti. Slovenci ne prenesejo da neko iz balkana 

ima večjo izobrazbo in boljo službo kot oni sami. 



 

 

 

Priloga 8: Transkript prvega intervjuja 

 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično 

pripadnost? 

Sem D. B., imam 47 let. Po rodu sem Hrvatica iz srednje 

Bosne. Trenutno sem zaposlena na HIT-u, v casinoju Perla. 

ETIČNA PRIPADNOST 

-Hrvatica 

 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj?  

Preselila sem se iz Nove Bile, BIH. Leta 1987 sem se 

preselila v Slovenije, ker sem se poročila. Moža sem spoznala 

v Bosni, a je on takrat že delal v Sloveniji, zato sem se zaradi 

njega bila pripravljena preseliti sem. 

VZROKI ZA SELITEV S 

SLOVENIJO 

-Poroka 

 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali? 

Imam končano 5. stopnja izobrazbe, šolala sem se na Splošni 

Gimnaziji Travnik v Bosni. 

STOPNJA IZOBRAZBE 

-5. Stopnja izborazbe 

 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o 

državi, ljudeh, tukajšnjih navadah, jeziku…? 

O državi sem vedela več, ker smo se v šoli učili o Republikah 

takratne Jugoslavije. O ljudeh in tukajšnjih navadah nisem 

vedela ničesar. Vedela sem le, da bo v Sloveniji čisto novo, 

drugačno življenje. Seveda sem pričakovala boljše možnosti 

za delo, in boljši življenjski standard. 

ZNANJE O SLOVENIJI 

-v šoli učili o takratni 

Jugoslaviji 

-o ljudeh in navadah pa ni 

vedela ničesar 

 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, 

navade ljubi,običaji, skratka sam način življenja, zelo 

razlikoval od domačega? 

Občutki so bili grozni, ne poznaš jezika, različna kultura, 

različni ljudje, niso tako odprti do tujcev kot mi. V domačem 

okolju je bila vedno navada da vsakega pozdravimo in da smo 

z vsemi sosedi, ko sem prišla v Slovenijo, pa je bilo čisto 

drugače, vsi so bili zaprti, komaj da so te pozdravili. Mojega 

prihoda v Slovenijo se bom spominjala za vedno. Občutki 

tesnobe in nelagodja so me obdajali kar dosti časa. Dosti časa 

sem potrebovala da sem začela razumeti njihovo mentaliteto. 

PRVI OBČUTKI 

-grozni občutki, neznanje 

jezika, različna kultura 

-v domačem okolju ljudje 

bolj odprti, kot pa Slovenci 

 



 

 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? 

So bili zadržani, ali so vas takoj sprejeli? 

Okolica me je sprejela, ampak začetek je bil malo zadržan, 

dokler me niso spoznali. Slovenci so takrat seveda bili 

navajeni pripadnikov Jugoslavije v njihovi državi, tudi večina 

me je razumela, le možnost za sklepanje poznanstev in 

prijateljstva je vzela veliko časa. 

ODNOS OKOLICE 

-okolica na začetku bila 

zadržana 

-potrebno bilo veliko časa 

za sklepanje prijateljstva 

 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje 

ko še niste znali slovenščine? 

Z jezikom sem imela probleme, sem pa imela krog prijateljev, 

kateri so mi pomagali prebrodit to težavo. Predvsem so mi 

pomagali prijatelji, ki so se par let pred mano že preselili v 

Slovenijo, in so takrat jezik že znali. 

 

PROBLEMI Z JEZIKOM 

-z jezikom so bili problemi, 

prijatelji pomagali 

prebroditi to težavo 

 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega 

jezika doživeli zavračanje, posmehovanje? 

Direktno sicer ne, vendar je bilo začutiti veliko posmehovanja 

za hrbtom. Na žalost ti Slovenci niso sposobni v obraz 

povedati oziroma pomagati, vse je zahrbtno. Najhujše je bilo 

ker sem s sabo vedno nosila ta občutek da nekaj ne znam 

oziroma ne zmorem. V pogovoru sem se trudila govoriti 

čimbolj slovensko, iskala sem slovenske besede, včasih sem 

se že tako preveč trudila, da sem najbrž izpadla že smešna. 

POSMEHOVANJE 

ZARADI JEZIKA 

-veliko posmehovanja za 

hrbtom 

 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi 

druge narodne pripadnosti, če ste se sploh? 

Na vsakem koraku sem se tega zavedala. Predvsem pa se je 

moja drugačnost seveda začutila v pogovoru (neznanje 

jezika). 

DRUGAČNOST 

-povsod zavedanje 

drugačnosti 

-drugačnost zaradi neznanja 

jezika 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne 

pripadnosti? Se spomnite kakšnega primera? 

Slabih izkušenj nisem imela. Opazila sem, da v določenih 

krogih se je pa razlika poznala. Zelo močno je bilo to začutiti 

na npr. delovnemu mestu, ker si kot tujec imel manj pravic, 

SLABE IZKUŠNJE 

ZARADI NARODNE 

PRIPADNOSTI 

-ni bilo slabih izkušenj 

-manj privilegijev na 



 

 

nič privilegijev. delovnem mestu 

 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala 

na vaše napredovanje, ali na možnost boljše zaposlitve? 

Verjamem da je, ne morem pa dokazat. 

 

VPLIV NARODNE 

PRIPADNOSTI NA 

ZAPOSLITEV 

-verjame da je vplivala 

 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev 

do pripadnikov nekdanje Jugoslavije? 

Slabo poznavanje narodov Republik bivše Jugoslavije, za njih 

so vsi bili in bodo ostali Bosanci. Redki so ljudje ki dajo tujcu 

možnost ga bolje spoznati. 

VPLIV NA ODNOS 

SLOVENCEV DO 

PRIPADNIKOV 

NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE 

-slabo poznavanje narodov 

Republik bivše Jugoslavije 

 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili 

močno narodno zavest in povezanost? 

Ne, nikakršne povezanosti. Edino kar sem opazila je močno 

ljubosumje eden na drugega. 

NARODNA 

POVEZANOST 

SLOVENCEV 

-ni opazne nikakršne 

povezanosti 

 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila 

priložnost za boljši način življenja, ali pa vam je žal da ste 

se preselili v Slovenijo? 

Pričakovala sem več kakor je v resnici. Prepričana sem da je 

to še vedno socialno boljša država od BIH, predvsem država 

ki je dobro poskrbela za izobrazbo in boljše življenje  mojih 

otrok, zato mi ne bo nikoli žal. 

BOLJŠI NAČINA 

ŽIVLJENJA V SLOVENIJI 

-večja pričakovanja 

-boljše življenje otrok 

 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do 

pripadnikov nekdanje Jugoslavije pomembna narodnost 

kateri posameznik pripada, ali status posameznika v 

družbi? (ali si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana 

delovna sila) 

Oni gledajo na narodnost posameznika in po tem te tudi 

ODNOS SLOVENCEV 

-vpliva narodnost 

posameznika 

-njihova izobrazba 

manjvredna slovenski 



 

 

sodijo, ne pa na status v družbi. Večina je menja da je 

izobrazba ki je bila opravljena v BIH manjvredna slovenski, 

zato smo na koncu dneva vedno stigmatizirani  z narodnostjo: 

Bosanec. 

 

 

 



 

 

Priloga 9: Transkript drugega intervjuja 
 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično 

pripadnost? 

Sem J. O., rojena v Banja Luki, BiH, leta 1969. Po etnični 

pripadnosti Srbkinja. Zaposlena sem na HIT-u. 

ETIČNA PRIPADNOST 

-Srbkinja 

 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj?  

V Slovenijo sem se priselila leta 1984, iz vasi, kjer sem 

živela od rojstva do takrat. Prišla sem z namenom 

nadaljevanja šolanja po končani Osnovni šoli, v domačem 

kraju. Ta namen sem iz ekonomskih razlogov opustila, ter se 

zaposlila. Vendar želja po izobrazbi in učenju je ostala, tako 

da sem šolanje po določenem času nadaljevala izredno, ob 

delu. 

VZROKI ZA SELITEV S 

SLOVENIJO 

-Nadaljevanje šolanja 

 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali? 

Imam končano srednjo šolo, Trgovinski poslovodja in sem 

absolvent na Visokošolskem študiju FIŠ-a, smer 

Družboslovna informatika. 

STOPNJA IZOBRAZBE 

-srednja šola, trgovinski 

poslovodja 

-absolvent 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o 

državi, ljudeh, tukajšnjih navadah, jeziku…? 

Pred prihodom v Slovenijo, o državi nisem vedela skoraj nič, 

vsaj kar se sedaj spomnim. Edino kar sem vedela je to, da se 

je zlahka dobila zaposlitev in da je veliko ljudi iz mojih 

krajev, že takrat, tukaj dobilo zaposlitev. 

ZNANJE O SLOVENIJI 

-o ljudeh in navadah pa ni 

vedela ničesar 

-zlahka dobilo zaposlitev 

 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, 

navade ljubi,običaji, skratka sam način življenja, zelo 

razlikoval od domačega? 

Prvi vtisi so bili mešani. Na eni strani vzhičenost nad lepim 

mestom, ker sem do takrat živela na vasi, na drugi strani 

domotožje in odtujenost. Vse se je ogromno razlikovalo od 

PRVI OBČUTKI 

-vzhičenost nad lepim 

mestom 

-domotožje, odtujenost 



 

 

mojega, do tedanjega, načina življenja.  

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala 

okolica? So bili zadržani, ali so vas takoj sprejeli? 

Okolica, ljudje (domači) v kraju, kjer sem se priselila niso 

bili preveč naklonjeni priseljencem. Niso bili zadržani, 

temveč vzvišeni, in na vsakem koraku so se trudili, da 

pokažejo, da so nekaj več kot mi. 

ODNOS OKOLICE 

-niso bili naklonjeni 

priseljencem 

-vzvišenost 

 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe 

izkušnje ko še niste znali slovenščine? 

Zaradi jezika, edine slabe izkušnje so bile, pomanjkanje 

samozavesti pri meni. 

PROBLEMI Z JEZIKOM 

-pomanjkanje samozavesti 

 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega 

jezika doživeli zavračanje, posmehovanje? 

Nisem nikoli začutila zavračanja, vsaj od uradnih oseb ne. 

Posmehovanje se je dalo začutiti, velikokrat izraženo na 

hecen način. 

POSMEHOVANJE 

ZARADI JEZIKA 

-posmehovanje izraženo 

na hecen način 

 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi 

druge narodne pripadnosti, če ste se sploh? 

Takrat to niti ni bila drugačna narodna pripadnost, vsaj jaz 

nisem imela občutka  

da nas razlikujejo po narodnostni pripadnosti, temveč samo 

to da so oni nekaj več. 

DRUGAČNOST 

-Slovenci vzvišeni nad 

priseljenci 

 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne 

pripadnosti? Se spomnite kakšnega primera? 

Osebno nisem imela slabih izkušenj, zaradi narodne 

pripadnosti. Prikrito pa se je dalo čutiti. 

SLABE IZKUŠNJE 

ZARADI NARODNE 

PRIPADNOSTI 

- osebno ni bilo slabih 

izkušenj, prikrito pa 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala VPLIV NARODNE 

PRIPADNOSTI NA 



 

 

na vaše napredovanje, ali na možnost boljše zaposlitve? 

Narodnost mislim da ni nikoli vplivala, na moje 

napredovanje, niti na možnost boljše zaposlitve. V podjetju, 

kjer sem zaposlena, nisem dobila tega občutka. 

ZAPOSLITVE 

-ni vplivala 

 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev 

do pripadnikov nekdanje Jugoslavije? 

Moje mnenje danes je to, boljša razvitost Slovenije, ki 

avtomatično povzdiguje samozavest ljudi, povprečno dosti 

višja stopnja izobrazbe od priseljencev. Mislim da ta dva 

razloga ljudi pripeljejo do mnenja, da so nekaj več. 

VPLIV NA ODNOS 

SLOVENCEV DO 

PRIPADNIKOV 

NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE 

-boljša razvitost Slovenije 

-višja stopnja izobrazbe od 

priseljencev 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili 

močno narodno zavest in povezanost? 

Nisem opazila pri Slovencih neko veliko narodno zavest, 

razen v času samo osvojitve. Imam občutek da je pri nas na 

dosti višjem nivoju. 

NARODNA 

POVEZANOST 

SLOVENCEV 

-ni opazne nikakršne 

povezanosti 

-višja narodna povezanost 

pri njih 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila 

priložnost za boljši način življenja, ali pa vam je žal da 

ste se preselili v Slovenijo? 

Nikoli mi ni bilo žal, da sem prišla v Slovenijo, ker sem si 

tukaj ustvarila lepo življenje. Tukaj imam svojo družino, 

službo, prijatelje, moj dom je Slovenija. 

BOLJŠI NAČINA 

ŽIVLJENJA V 

SLOVENIJI 

-ne obžaluje preselitve v 

Slovenijo 

-lepo življenje 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do 

pripadnikov nekdanje Jugoslavije pomembna narodnost 

kateri posameznik pripada, ali status posameznika v 

ODNOS SLOVENCEV 

-status posameznika v 



 

 

družbi? (ali si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana 

delovna sila) 

Menim, da za odnos Slovence do pripadnikov nekdanje 

Jugoslavije ni pomembna narodnost, veliko več je 

pomemben status posameznika v družbi in izobrazba. 

družbi in izobrazba 

 



 

 

Priloga 10: Transkript tretjega intervjuja  
 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično 

pripadnost? 

Sem N. P.  in sem pravoslavec. Zaposlen sem v gostinstvu kot 

natakar. 

ETIČNA PRIPADNOST 

-Srb 

 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj?  

Preselil sem se iz Prnjavora (Bih), leta 1980 zaradi zaposlitve. 

 

VZROKI ZA SELITEV S 

SLOVENIJO 

-Zaposlitev 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali? 

Dokončana srednja gostinjska šola v Izoli. 

 

STOPNJA IZOBRAZBE 

-srednja šola, gostinska 

šola 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o 

državi, ljudeh, tukajšnjih navadah, jeziku…? 

Vedel nisem dosti, razen tega da je bila to skupna država in da 

bom tukaj lahko našel zaposlitev. V BIH smo bili prepričani v 

to da je Slovenija socialno bolje urejena. 

ZNANJE O SLOVENIJI 

- ni vedel veliko, zlahka 

dobilo zaposlitev 

-socialno bolj urejena 

država 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, 

navade ljubi,običaji, skratka sam način življenja, zelo 

razlikoval od domačega? 

Bila je velika razlika, a čutil sem se kot pripadnika te države saj 

je bilo takrat vse združeno v eno državo. 

PRVI OBČUTKI 

-velika razlika 

-čutil pripadnika države 

 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? 

So bili zadržani, ali so vas takoj sprejeli? 

Jaz nisem imel problemov s spoznavanjem ljudi. Vedno sem 

bil sproščen in samozavesten človek. Vsem se iskreno povedal 

da sem se na sveže preselil, da se jezika komaj učim, če so 

ODNOS OKOLICE 

-ni bilo problemov z 

okolico 

 



 

 

želeli to sprejeti so, vsi ostali pa me niso preveč brigali. 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje 

ko še niste znali slovenščine? 

Imel sem kar nekaj težav z jezikom. Še posebej v službi, kjer 

so iz »heca« oponašali moje neznanje slovenščine. Te stvari me 

niso nikoli užalile, kvečjemu sem napake na katere so me 

opozarjali hitreje odpravil. 

PROBLEMI Z JEZIKOM 

-oponašali neznanje jezika 

 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega 

jezika doživeli zavračanje, posmehovanje? 

Seveda sem. Veliko je bilo opravljanja za mojim hrbtom, 

katerega sem se zavedal. Ponavljam, vsi ti ljudje so se mi zdeli 

zelo omejeni. Spadali smo pod isto republiko, delili istega 

predsednika, razlikovali smo se le v jeziku. Vendar so se 

Slovenci vedno čutili za večvredne in sposobnejše. 

POSMEHOVANJE 

ZARADI JEZIKA 

-opravljanje za hrbtom 

 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi 

druge narodne pripadnosti, če ste se sploh? 

Svoje drugačnosti sem se pričel zavedati zelo hitro, in občutim 

jo tudi danes. Drugačnost se vidi že v načinu življenja nas 

Balkancev v primerjavi s Slovenci. Mi smo bolj odprt narod, 

iznajdljiv in povezan narod kot pa oni. 

DRUGAČNOST 

-drugačnost občuti še 

danes 

-drugačnost se kaže že v 

načinu življenja v 

primerjavi s Slovenci 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne 

pripadnosti? Se spomnite kakšnega primera? 

Z leti sem bil na delu žrtev številnih predsodkov, in od vsega 

začetka sem na to bil popolnoma imun. Ne glede na narodnost, 

je človek sam po sebi človek. Stvari te lahko prizadenejo le 

toliko kolikor si pustiš.  

SLABE IZKUŠNJE 

ZARADI NARODNE 

PRIPADNOSTI 

- žrtev številnih 

predsodkov 

-postal imun 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala 

na vaše napredovanje, ali na možnost boljše zaposlitve? 

Ne, vsaj ne da bi jaz vedel. Prepričan sem da vsako podjetje 

VPLIV NARODNE 

PRIPADNOSTI NA 

ZAPOSLITVE 



 

 

hoče imeti dobiček, torej če je posameznik  sposoben  več, 

ustvarjati večji dobiček, bolj produktiven, bi ga v podjetju 

povišali ne glede na narodnost ali barvo kože. 

-ni vplivala 

 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev do 

pripadnikov nekdanje Jugoslavije? 

Slabo sprejemajo ljudi, ker ne poznajo kulturo Balkanskega 

naroda in tudi države in človeka zaničujejo ne da bi ga poznali. 

In zaničujejo celoten narod in ne ločujejo med Srbi, Hrvati, 

Bošnjaki,… Za njih obstajajo le Bosanci in Slovenci. Redki so 

ljudje ki ločujejo dobrega in slabega človeka. 

VPLIV NA ODNOS 

SLOVENCEV DO 

PRIPADNIKOV 

NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE 

-ne poznajo kulturo 

Balkanskega naroda 

-ne ločujejo med narodi 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili 

močno narodno zavest in povezanost? 

Slovenci so samosvoj narod, skrbijo za lastne interese in med 

njimi ne čutim nobene povezanosti. Stopili bodo na stran ker 

bo največ koristi, in ne bodo se sekirali zarad drugih, ki so 

socialno ogroženi, in ne za podjetja ki bodo propadala, dokler 

ne bo začelo propadati njihovo. 

NARODNA 

POVEZANOST 

SLOVENCEV 

-Slovenci individualisti, 

skrbijo za lastne interese, 

ni nobene povezanosti 

 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila priložnost 

za boljši način življenja, ali pa vam je žal da ste se preselili 

v Slovenijo? 

Nobeden mi ni nič pomagal in vse sem si moral priskrbeti sam, 

tako da meni ni predstavljala neko veliko priložnost za boljše 

življenje. Priznam da je možnosti bilo veliko več kot v BIH,a 

nič ni bilo dano na pladnju. Neprespane noči, lakota, 

brezposelnost, in siromaštvo je hitro doletelo vsakega, ki se ni 

bil pripravljen trudit. 

BOLJŠI NAČINA 

ŽIVLJENJA V 

SLOVENIJI 

-boljše življenje si je 

ustvaril sam 

 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do pripadnikov 

nekdanje Jugoslavije pomembna narodnost kateri 

posameznik pripada, ali status posameznika v družbi? (ali 

ODNOS SLOVENCEV 

-status posameznika v 



 

 

si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana delovna sila) 

Status posameznika v družbi. Redki pripadniki bivše Juge so 

dosegli in dosegajo izjemna napredovanja in rezultate. Zato je 

treba priznati da so do teh ki jih, tudi vsi ostali Slovenci veliko 

prijaznejši, drugače pa nas moške vidijo kot fizične delavce, 

ženske pa kot čistilke. Vidijo nas kot ljudi, ki moramo skrbeti 

za njih. 

družbi 

 



 

 

 

 

Priloga 11: Transkript četrtega intervjuja 

 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično 

pripadnost? 

Sem R. C., bošnjakinja. Zaposlena v Ultrapac-u d.d. 

ETIČNA PRIPADNOST 

-Bošnjakinja 

 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj?  

Preselila sem se iz Bihaća, 14.5.1989, ker v Bosni nisem mogla 

dobiti zaposlitve. 

VZROKI ZA SELITEV S 

SLOVENIJO 

-Zaposlitev 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali? 

Končano imam srednjo gostinsko šolo, v Bihaću. 

STOPNJA IZOBRAZBE 

-srednja šola, gostinska 

šola 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o 

državi, ljudeh, tukajšnjih navadah, jeziku…? 

Pred prihodom v Slovenijo nisem nič vedela o državi niti o 

ljudeh in običajih. Upala sem le da dobim tle službo, ker 

razmere v Bosni so bile katastrofalne, tako da druge izbire 

nisem imela kot se preselit v Slovenijo. 

ZNANJE O SLOVENIJI 

- ni vedela ničesar o 

državi, ljudeh, navadah 

 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, 

navade ljubi,običaji, skratka sam način življenja, zelo 

razlikoval od domačega? 

Ob prihodu mi je bilo zelo težko, saj se je način življenja v 

Sloveniji zelo razlikoval od načina življenja v moji državi.  

Počutila sem se prazno, osamljeno, saj ne poznaš jezika, ne 

ljudi. 

PRVI OBČUTKI 

-velika razlika 

-prazno, osamljeno, ne 

poznaš jezika ne ljudi 

 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? 

So bili zadržani, ali so vas takoj sprejeli? 

Ljudje so bili zelo zadržani, Slovenci te imajo nevednega, da 

ODNOS OKOLICE 

-zadržanost ljudi 



 

 

nimaš pojma o ničemur. Že takoj na začetku so mi dali da ne 

spadam v njihov krog. Z leti pa se te navadijo in te postopoma 

sprejmejo. 

-postopoma sprejeli 

 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje 

ko še niste znali slovenščine? 

Da. Spomnim se vseh primerov, tega pa najbolj - leta 1991, ko 

sem rodila svojega prvega otroka. Zaradi bolezni otroka sem 

morala obiskati zdravnika. Zaradi mojega slabega znanja 

slovenskega jezika, sem se malo težje sporazumevala z 

uslužbenci v ambulanti. Ko sem v maternem jeziku vprašala 

koliko časa bom še morala čakati, da pridem na vrsto 

(pričakovala sem, da me bo uslužbenka oz. medicinska sestra 

razumela, saj je Slovenija še pred kratkim bila del Jugoslavije), 

me je na zelo neprijazen način pred vsemi pacienti opozorila z 

dvignjenim tonom, da zdaj sem v Sloveniji in da se tukaj 

govori le slovensko. 

PROBLEMI Z JEZIKOM 

-imela slabe izkušnje 

zaradi jezika 

 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega 

jezika doživeli zavračanje, posmehovanje? 

Seveda sem. Takim izkušnjam ni konca. Ko sem prišla v 

Slovenijo in dobila delo, mi sprva sodelavci niso hoteli 

pomagati pri lažjem razumevanju jezika, tudi če me je kdo 

razumel, se je delal da me ne razume, bili so zelo ignorantski. 

POSMEHOVANJE 

ZARADI JEZIKA 

-takih izkušnjam ni konec 

-niso hoteli pomagati pri 

razumevanju jezika 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi 

druge narodne pripadnosti, če ste se sploh? 

Od samega prihoda do dan danes se zavedam svoje 

drugačnosti. 

DRUGAČNOST 

-drugačnost občuti še 

danes 

 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne 

pripadnosti? Se spomnite kakšnega primera? 

Večkrat sem imela slabe izkušnje, vračam se k 8. vprašanju. 

SLABE IZKUŠNJE 

ZARADI NARODNE 

PRIPADNOSTI 

- večkrat slabe izkušnje 



 

 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala 

na vaše napredovanje, ali na možnost boljše zaposlitve? 

Moja narodna pripadnost na delo in na napredovanje ni nikoli 

vplivala. 

VPLIV NARODNE 

PRIPADNOSTI NA 

ZAPOSLITEV 

-ni vplivala 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev do 

pripadnikov nekdanje Jugoslavije? 

Po mojem mnenju vpliva najbolj to, da je Slovenija samostojna 

država in zaradi tega so Slovenci ponosni, ne pravim da ne bi 

morali biti ponosni, vendar, mi pa kot pripadniki Balkana smo 

v njihovih očeh ‘manjši’, saj je ta ponos prekoračil mejo. 

 

VPLIV NA ODNOS 

SLOVENCEV DO 

PRIPADNIKOV 

NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE 

-Slovenci ponosen narod 

-Balkanci v njihovih očeh 

majhen narod 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili 

močno narodno zavest in povezanost? 

Absolutno, tako bi moralo biti povsod v vsaki državi, ne le v 

Sloveniji. 

NARODNA 

POVEZANOST 

SLOVENCEV 

-prisotna povezanosti 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila priložnost 

za boljši način življenja, ali pa vam je žal da ste se preselili 

v Slovenijo? 

Trenutno v tem času krize, mi je zelo žal. Trenutno stanje, ki 

vlada v Sloveniji je nadvse absurdno. Nekoč je bilo življenje 

tukaj boljše. 

 

BOLJŠI NAČINA 

ŽIVLJENJA V 

SLOVENIJI 

-trenutno stanje v Sloveniji 

absurdno 

-nekoč je bilo boljše 

življenje 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do pripadnikov 

nekdanje Jugoslavije pomembna narodnost kateri 

posameznik pripada, ali status posameznika v družbi? (ali 

si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana delovna sila) 

Menim, da je za Slovenca pomembna narodnost, s kje prihajaš 

ODNOS SLOVENCEV 

-narodnost posameznika 

-Slovenci počutijo 

ogroženi če ima priseljenec 

višjo izobrazbo kot oni 



 

 

in kaj si. Menim da so Slovenci ljubosumni in se počutijo 

ogroženi da bi jim nekdo iz Balkana vzel službo, bil več 

izobražen kot pa oni sami. 

sami 

 



 

 

Priloga 12: Transkript petega intervjuja 

 

1. Se lahko predstavite in opredelite svojo etnično 

pripadnost? 

Sem Š. P. in sem muslimanka. Zaposlena sem v Iskri. 

ETIČNA PRIPADNOST 

-Bošnjakinja 

 

2. Od kod ste se preselili, kdaj in zakaj?  

Preselila sem se iz Ljusine v Bosni, leta 1986 zaradi zaposlitve. 

 

VZROKI ZA SELITEV S 

SLOVENIJO 

-Zaposlitev 

3. Katero izobrazbo imate, kje ste šolali? 

Nedokončana srednja šola v Bosanski Krupi. 

STOPNJA IZOBRAZBE 

-osnovna šola 

4. Kaj ste pred prihodom v Slovenijo kaj vedeli o 

državi, ljudeh, tukajšnjih navadah, jeziku…? 

Vedela sem da je to bila skupna država, o ljudeh nisem kaj 

preveč razmišljala saj smo bili vsi v skupni državi in razlik v 

kulturi nismo poznali, a jezika nisem znala. 

 

ZNANJE O SLOVENIJI 

- skupna država 

-o ljudeh, navadah ni 

razmišljala 

-jezika ni znala 

5. Kakšni so bili vaši prvi vtisi, občutki? Se je okolje, 

navade ljubi,običaji, skratka sam način življenja, zelo 

razlikoval od domačega? 

Vse se je začelo na novo, razlika od domačega kraja je bila 

velika, kar je logično če se že tako mlad odpraviš od doma. 

Tam sem poznala vse, tukaj pa so mi bili vsi neznani. Počutiš 

se izgubljenega, daleč stran od svojih, veš edino to da se zate 

začenja drugo življenje. 

PRVI OBČUTKI 

-velika razlika 

-počutiš izgubljeno, 

začenja se novo življenje 

6. Kako vas je na samem začetku sprejemala okolica? 

So bili zadržani, ali so vas takoj sprejeli? 

Bili so zadržani, jih pa povsem razumem saj vsak dokler ne 

spozna človeka ne more vedeti ali je prijazen ali ne. 

ODNOS OKOLICE 

-zadržanost ljudi 

 



 

 

7. Ste imeli kdaj probleme zaradi jezika oz. slabe izkušnje 

ko še niste znali slovenščine? 

Niso to bile slabe izkušnje bolj nerodne situacije, sram. 

Velikokrat mi je bilo nerodno ko se šla v trgovino kaj kupovat, 

pa nisem vedla kako se v slovenščini kaj reče, pa sem seveda 

povedla po moje. 

PROBLEMI Z JEZIKOM 

-nerodne situacije, sram 

 

8. Ste kdaj v stikih s Slovenci, zaradi uporabe materinega 

jezika doživeli zavračanje, posmehovanje? 

Veliko je bilo posmehovanja za hrbtom. Žalostno je bilo da ni 

nihče ni povedal v obraz, ampak so se ti smejali za hrbtom in 

ob tem sem če počutila zelo grozno. 

POSMEHOVANJE 

ZARADI JEZIKA 

-posmehovanje za hrbotm 

 

9. Kdaj ste se zavedali svoje ‘’drugačnosti’’ zaradi 

druge narodne pripadnosti, če ste se sploh? 

Do 90ih let se ta nacionalna pripadnost ni poznala, saj smo bli 

vsi eno, a po razpadu Jugoslavije so se začeli predsodki. 

DRUGAČNOST 

-po razpadu Jugoslavije 

začeli predsodki 

 

10. Ste imeli kdaj slabe izkušnje zaradi narodne 

pripadnosti? Se spomnite kakšnega primera? 

Seveda sem imela, še posebej med vojno. 

SLABE IZKUŠNJE 

ZARADI NARODNE 

PRIPADNOSTI 

- slabe izkušnje med vojno 

11. Ali je vaša narodna pripadnost kadarkoli vplivala 

na vaše napredovanje, ali na možnost boljše zaposlitve? 

Za napredovanje je. 

 

VPLIV NARODNE 

PRIPADNOSTI NA 

ZAPOSLITEV 

-vplivala na napredovanje 

12. Kaj po vašem mnenju vpliva na odnos Slovencev do 

pripadnikov nekdanje Jugoslavije? 

Ocenjujejo človeka ne da bi poznali njegovo osebnost, kulturo. 

Imajo slabo presojo. 

 

VPLIV NA ODNOS 

SLOVENCEV DO 

PRIPADNIKOV 

NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE 

-Slovenci slabo presojajo 



 

 

človeka 

-ocenjujejo človeka ne da 

bi poznali njegovo kulturo, 

osebnost 

13. Ali ste v Sloveniji oziroma med Slovenci opazili 

močno narodno zavest in povezanost? 

Ne, niti najmanj. 

 

NARODNA 

POVEZANOST 

SLOVENCEV 

-ni povezanosti 

14. Menite, da je Slovenija resnično ponudila priložnost 

za boljši način življenja, ali pa vam je žal da ste se preselili 

v Slovenijo? 

Boljši način življenja sem si ustvarila sama, Slovenija ni imela 

s tem prav nič. 

BOLJŠI NAČINA 

ŽIVLJENJA V 

SLOVENIJI 

-sama ustvarila boljše 

življenje 

15. Ali menite, da je za odnos Slovencev do pripadnikov 

nekdanje Jugoslavije pomembna narodnost kateri 

posameznik pripada, ali status posameznika v družbi? (ali 

si izobražen, ali pa navadna nekvalificirana delovna sila) 

Status posameznika v družbi, zaradi nevoščljivosti. Slovenci ne 

prenesejo da neko iz balkana ima večjo izobrazbo in boljo 

službo kot oni sami. 

ODNOS SLOVENCEV 

-status posameznika 

-Slovenci ne prenesejo če 

ima priseljenec višjo 

izobrazbo kot oni sami 
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