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POVZETEK 

V prvem poglavju obravnavam dejstvo, da se največ priseljenih oseb v Slovenijo preseli iz 

območja bivše Jugoslavije. Preseljevanje v Slovenijo po letih in številu priseljencev 

obravnavam v drugem poglavju. Soočanje priseljencev v Sloveniji z jezikovnimi težavami in 

multikulturalizmom obravnavam v tretjem poglavju.  

Prihod v Slovenijo prinese priseljencem tudi nekatere negativne stvari, kot so diskriminacija, 

predsodki in zadržki s strani dominantne etnične skupine, tj. etničnih Slovencev. Ugotovila 

sem, da so na sebi občutili to gotovo vsi, tako priseljenci kot tudi njihovi otroci. Sedaj se v 

Sloveniji odpira slika mladih potomcev priseljencev, ki s ponosom povedo, od kod prihajajo 

in ki sebe vidijo kot enakovredne državljane Republike Slovenije. Prav tako ugotavljam, da 

predstavlja Slovenija mnogim priseljencem tudi prihodnost, otroci priseljencev pa dopuščajo 

možnost selitve tudi v druge, še bolj razvite države, kot je Slovenija. 

Ključne besede: priseljenci, etnični Slovenci, integracija, migracije, multikulturalizem 

 

ABSTRACT 

In first chapter I dicuss a fact that the most immigrants in Slovenia comes from the former 

Yugoslavia. About migration in Slovenia during the years and a number of immigrants than I 

discuss in second chapter. Immigrants in Slovenia are faced with language problems as well 

as the concept of multiculturalism, I write about this in chapter three. 

For immigrants, arrival to Slovenia brings with them negative things such as discrimination of 

those people and various prejudices and concerns by the dominant ethnic grop, i.e. ethnic 

Slovenians. I note that immigrants as well as their children have certainly felt this on 

themselfs. Now, Slovenia offers a picture of young descendants of immigrants who say with 

pride from where they come from and who see themselves as equal citizens of the Republic of 

Slovenia. I also note that Slovenia represent many immigrants future, but children of 

immigrants also allow the possibility to move in another, more developed country such as 

Slovenia.  

 

Key words: immigrants, ethnic Slovenians, integration, migration, multiculturalism 
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1. UVOD 

Migracije se dogajajo vsak dan. Iz njih ni izključena nobena država in skorajda noben človek. 

Priseljenci so vedno aktualna tema, še posebno v državah, kjer predstavljajo državi problem, s 

katerim se ne znajo soočiti na pravi način. Ljudje se priselijo, živijo in ostanejo. Ko govorimo 

o Sloveniji, najbolj izstopajo priseljenci iz držav bivše Jugoslavije. V novem okolju si 

postopoma začnejo ustvarjati tudi domove in imajo otroke. Domače prebivalstvo pa nanje 

gleda kot na južne sosede s posebnimi manirami, ki so v Sloveniji zato, da opravljajo slabše 

plačana ter neugledna dela – taka, ki jih Slovenci raje ne bi opravljali (čistilke, komunalni 

delavci, gradbeni in težki fizični delavci drugih vrst, kuharice v menzah ipd.). Čeprav tako 

stanje ni nikoli zajelo vse resnice, se je opisana slika o priseljencih postopoma utrdila. Njene 

usedline so v javnosti zasidrane še danes, kot navajajo Dekleva in ostali (2002: 23) v svoji 

knjigi Čefurji so bili rojeni tu. 

Mnogi so ohranjali svoj način življenja ter stike s svojim rodnim okoljem in bili zato 

pomanjkljivo prilagojeni slovenskemu kulturnemu okolju. Krivda za to je bila zlahka najdena 

na njihovi strani: topoumni so ali preponosni – zaničujejo slovenski jezik, že leta so tu, pa se 

še vedno niso naučili jezika dežele, ki jim daje kruh, je bilo pogosto slišati. V Nemčiji se 

vendar zlahka naučijo nemško. Dežela, v kateri živimo, ni vedno upravičila ter niti danes ne 

upravičuje v celoti naziva, ki ji ga dajejo v skladu z očitno naivnim poimenovanjem, 

sprejemajoča dežela oz. se je njen sprejemajoči odnos izkazal za zelo pogojenega, opozarjajo 

Dekleva in ostali (prav tam: 25). Ksenofobijo do tujcev lahko srečamo v Sloveniji in tudi v 

Nemčiji ali v kakšni še bolj razviti državi. To je pojav, ki ni povezan z razvitostjo države, 

ampak posameznika. Želimo, da bi se v eni državi eni in drugi počutili dobro. Ko govorimo o 

Sloveniji in priseljencih iz držav bivše Jugoslavije ter o njihovih potomcih, govorimo 

pravzaprav največ o socialni integraciji v družbo, kjer predstavljajo dominantno vlogo etnični 

Slovenci – in to je pravzaprav tudi tema pričujočega dela.  

Odnos etničnih Slovencev do priseljencev je bil v preteklosti zaznamovan z negativnim 

pridihom. Ker je danes priseljencev v Sloveniji veliko in so si mnogi od njih tu ustvarili tudi 

dom in družino, so se na etnične Slovence navadili in prav tako oni nanje. Otroci priseljencev 

in otroci etničnih Slovencev sedaj v veliki meri tudi prijateljujejo, včasih je bilo to  

nepredstavljivo za obe strani, tako za priseljence kot etnične Slovence.     
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2. METODOLOŠKO-HIPOTETI ČNI OKVIR 

2.1 Opredelitev problematike in predmeta proučevanja 

Ljudje se dandanes selijo iz različnih vzrokov, od tega da bi radi širili svoje znanje nekje 

drugje pa vse do tega, da so prisiljeni državo zapustiti zaradi ogrožanja lastnega življenja. 

Migracije, ki zajemajo nalogo, so predvsem tiste, ki so se dogajale v bivši republiki 

Jugoslaviji, le-te so bile za Slovenijo ključnega pomena. Velja izpostaviti tudi tiste, ki so se v 

času druge svetovne vojne dogajale v Evropi. Osebe, ki so se v Slovenijo priselile še pred 

začetkom druge svetovne vojne, so želele predvsem izboljšati svoj ekonomski status, kajti 

problem zaposlitve je bil takrat na Balkanu precejšen. V času vojne so bile takratne migracije 

predvsem posledica velikih političnih prevratov in strahu za lastno življenje in življenje svojih 

bližnjih. 

Dekleva in Razpotnik navajata več dejavnikov migracij: ekonomske, politične, vojaške sile, 

demografski procesi, neenakost v blaginji, potrebe po delovni sili, nemiri, vojne (Dekleva in 

Razpotnik, 2002: 27). Drugi teoretiki delijo razloge za selitev na dejavnike odbijanja in 

dejavnike privlačenja (Prav tam, 2002: 27): 

• dejavniki odbijanja iz matičnega okolja kot dejavniki, ki osebo motivirajo, da zapusti 

državo (nemiri, politični pritisk, socialno-ekonomska brezperspektivnost …); 

• dejavniki, ki posameznika privlačijo v emigracijsko državo (zatočišče, možnost 

zaposlitve, blaginja ciljne države …). 

Iz sodobnih migracijskih procesov ni danes izključena praktično nobena država. Države so 

lahko izvor migracij, tranzitne ali pa cilj preseljevanja. K temu močno prispeva tudi proces 

globalizacije trga delovne sile. 

V svoji analizi se sicer ne bom ukvarjala z ekonomskimi učinki migracij na državo, ki je cilj 

le-teh, pač pa me zanima položaj tujcev v okolju oz. družbi, kamor so se priselili, natančneje v 

Republiki Sloveniji. 

Poznamo več različnih valov migracij iz bivše Jugoslavije v Slovenijo; v obdobju od leta 

1948 do 1953 je spremenilo bivališče letno okoli 250.000 ljudi, od 1953 do 1961 pa že 

dvakrat več ljudi kot v prvem migracijskem obdobju, torej letno 500.000 ljudi. Leta 1965 je 

Jugoslavija odprla meje. V Slovenijo je prišla večina prebivalcev po letu 1971 (Dekleva in 
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Razpotnik, 2002: 25). Migracije v Slovenijo so potekale že prej v vsem obdobju po drugi 

svetovni vojni. Raziskave javnega mnenja kažejo, da je prebivalstvo Republike Slovenije v 

povprečju, ki ga izraža statistika, dejansko izrazito ksenofobno; gre za raziskave socialne 

distance. Raziskava slovenskega javnega mnenja iz leta 2004 nakazuje, da so ljudje mnenja, 

da je Slovenija postala slabša dežela za življenje, odkar so v njej tujci. Prav tako večina ljudi v 

Sloveniji meni, da je priseljevanje ljudi iz revnejših držav slabo za slovensko gospodarstvo 

(Toš in ostali, 2009: 56). Vse tuje, kar je prihajalo iz drugih jugoslovanskih republik, je bilo v 

slovenskem prostoru sprejeto z določeno distanco (Komac, Medvešek, Roter, 2007: 131). 

Ljudje so se v Slovenijo priselili iz različnih vzrokov; želeli so si boljšega življenjskega 

standarda, kot so ga imeli v svoji državi; na drugi strani pa so bili nekateri primorani zapustiti 

lastno državo zaradi vojne, ki je v tistem času zaznamovala območje bivše Jugoslavije, tu 

govorimo o političnih migracijah. 

Slovenska družba postaja vse bolj mešana, kar pomeni, da imamo v Sloveniji vsako leto več 

migrantov. Napovedi demografskih gibanj kažejo na to, da bo trend povečevanja migracij do 

leta 2050 narasel na več kot 10.000 selitvenega prirastka letno, kar pomeni, da bi do leta 2050 

najmanj tretjina prebivalstva prihajala od drugod (Umar, 2005). Tudi Dekleva in Razpotnik 

pravita, da so po eni strani države blaginje, kot pojasnjuje že njihovo pojmovanje, vabljive za 

revnejše države. In po drugi strani so migracije za nadaljnji ekonomski razvoj zahodnega 

paradiža nujne, če hoče le ta obstajati še naprej (Dekleva in Razpotnik, 2002: 17). 

V nalogi se bom osredotočila na obravnavo (1) priseljencev, ki so se preselili v Slovenijo iz 

bivše Jugoslavije; (2) njihovih potomcev, rojenih v državi odselitve ter (3) potomcev 

priseljencev, ki so rojeni v Sloveniji. Socialna integracija1 potomcev priseljencev je po eni 

strani lažja, po drugi pa tudi veliko težja kot socialna integracija njihovih staršev. To pa zaradi 

tega, ker so še v procesu razvijanja svoje osebnosti, torej v procesu sekundarne ali terciarne 

socializacije. 

Ker je priseljencev v Sloveniji veliko, so si sčasoma tu ustvarili tudi družino. Nekateri 

mladostniki, ki so potomci priseljencev, so rojeni v Sloveniji. Veliko je tudi takih, ki so v 

zgodnjem otroštvu emigrirali skupaj s svojimi starši. Obe skupini otrok predstavljata drugo 

generacijo priseljencev. 

                                                 
1 Asimilacija kot rezultat družbenega stika oziroma kot proces, v katerem si v medsebojnem prepletu 

posamezniki in skupine pridobijo spomin, čustva ali držo drugih oseb ali skupin. Z delitvijo njihovih izkušenj in 

zgodovine so prepojeni v njihovo kulturno življenje (Dekleva in Razpotnik, 2002: 39). 
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S strani dominantne etnične skupine se je »razvilo« veliko slabšalnih vzdevkov za mlade 

priseljence in zelo malo je takih, ki tega niso doživeli od vrstnikov. To potrjuje tudi raziskava 

Dekleve in Razpotnikove, ki je bila izvedena med priseljenci druge generacije v mestni občini 

Ljubljana leta 2002. Mladi priseljenci iz bivše Jugoslavije se pogosto znajdejo na robu družbe 

ali pa so iz nje celo izključeni. Izključijo jih pripadniki dominantne etnične skupine tistega 

območja, velikokrat zaradi slabšega življenjskega standarda in okoljskega izvora teh oseb. 

Slika 1: Nestrpnost vidna tudi med osnovnošolci 

 

Vir: Čefurji so bili rojeni tu, življenje mladih priseljencev druge generacije v Ljubljani (202: 15) 

Slika 1 prikazuje negativen in sovražno nastrojen odnos do priseljencev. Slika je izdelek 15-

letnega anketiranca iz raziskave Dekleve in Razpotnikove iz leta 2002 v mestni občini 

Ljubljana. 

Socialna izključenost je posledica nizke izobrazbe, nizkih dohodkov, revščine, nezaposlenosti, 

pomanjkanja socialnih opor ter socialne izolacije. Ko govorimo o pravici do izobrazbe, ta ni 

pogojena s samo zaposlitvijo, temveč je pravica, ki se nanaša na samo dejstvo, da določena 

oseba biva na ozemlju neke države. Zato imajo pravico do izobraževanja tudi otroci 

nezaposlenih ter migrantov (Vehovar et al, 2009: 43). 

Problem socialne izključenosti priseljencev torej ni samo v tem, da so se priselili od drugod in 

jih ljudje iz dominantne družbe izključujejo zaradi rasne in verske pripadnosti; problem je v 

tem, da ti ljudje nimajo enakih pravic, kot jih ima dominanta skupina, v katero so priseljeni. 

Torej je taka oseba že v samem začetku postavljena v manjvreden oz. depriviligiran položaj. 
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Ko se je pred časom pojavil izraz multikulturalizem, naj bi ta opisoval oz. zajemal združitev 

kultur oz. bivanje večkulturne družbe v sožitju in enakopravnem položaju. Ta izraz je postal 

vsakič znova odgovor, ki je pokrival zahtevane težnje priseljencev po tem, da se jim dovoli 

izražati svojo nacionalno držo v enaki meri, kot jo izraža dominantna družba, v tem primeru 

etnični Slovenci. 

Ljudje večino časa svojega življenja stremijo k temu, da bi nekomu ali nečemu pripadali. 

Velikokrat se s tem tudi identificirajo oz. definirajo. Dejansko se številna sodobna politična in 

družbena vprašanja vrtijo okrog nasprotujočih si trditev glede raznolikih identitet, povezanih z 

različnimi skupinami, saj pojmovanje identitete v številnih pogledih vpliva na naše misli in 

dejanja navaja Sen (2009: 10). 

Smo Slovenci, državljani Republike Slovenije, in za Evropejce, pripadnike Evropske unije, se 

lahko definiramo s tem, da izpolnimo pogoje (tiste, ki jih Evropska unija zahteva za vstop v 

njo) tistih, ki so to že, potem bomo del Evrope in oni drugi to ne bodo, dokler ne izpolnijo 

naših pogojev. Bitka za biti ali ne biti del razvitega sveta postaja vse bolj absurdna tekma 

kratkovidnih. Dekleva in ostali ugotavljajo, da ob njej pozabljamo na zelo preprosto dejstvo, 

da je naš svet skupen in je zgodovina našega naroda ali naše rase le majhen del nečesa širšega, 

naše skupne preteklosti, preteklosti človeštva. K tej pa niso prispevali le naši predniki, pač pa 

tudi predniki vseh ostalih ljudi sveta. Ko interpretiramo preteklost ali sprejemamo to ali ono 

zgodovinsko razlago za svojo, pozabljamo na njihove kulturne, bivanjske prispevke; 

pretvarjamo se, da obstoj drugih ni naša stvar (Dekleva et al, 2002: 18). 

Haralambos in Holborn pišeta tudi o tem, kako kultura v veliki meri določa, kako pripadniki 

družbe razmišljajo in čutijo: usmerja njihovo delovanje in določa njihov pogled in življenje. 

Člani družbe navadno dojemajo svojo kulturo kot samoumevno. Postala je del njih do takšne 

mere, da se pogostno ne zavedajo njenega obstoja (2005: 11). 

Zaradi tega samoumevnega zavedanja svoje kulture se večinska družba v neki državi 

identificira kot dominantna. Posledica tega je, da vsi »ostali« prebivalci te države nimajo 

toliko pravic, ker so vzvodi politične in gospodarske moči v rokah dominantne skupine. Če se 

vrnemo k Sloveniji, etnični Slovenci vzpostavljajo prevladujoče vrednote in imajo 

prevladujoči vpliv na oblikovanje šolskega sistema in tudi drugih sistemov, čemur se vsi 

ostali prebivalci prilagajajo. 
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2.2 Namen diplomske naloge 

Naloga ima namen osvestiti, osvetliti in poskušati orisati življenja mladih priseljencev v Novi 

Gorici. Namen je ugotoviti, kakšen je položaj priseljencev ter kako se sami vidijo v družbi, v 

katero so prišli, v katero so se priselili njihovi starši in v kateri živijo oni sami vse od rojstva 

ali pa od zgodnjega otroštva ter kako jo doživljajo. 

2.3 Cilj proučevanja 

Cilj moje raziskave je razumeti, zakaj ter kako se priseljenci druge generacije umeščajo v 

družbi, v katero so prišli ali so se kot potomci priseljencev v njej celo rodili. Gre za 

odkrivanje njihove samopercepcije, ki pa je pogojena z zakonodajo, v veliki meri tudi z 

odnosom dominantne etnične skupine, tj. etničnih Slovencev, in s svojim videnjem lastnega 

položaja. V določeni meri zakonodaja na nek način »določa« oz. poskuša določati meje oz. 

usmeritve, ki zadevajo vsakdanje življenje ter odnose s pripadniki dominante etnične skupine. 

Cilj je osvetliti problematiko in podati jasno sliko o tem, kako se priseljenci in njihovi otroci 

počutijo v družbi, v kateri prevladujejo etnični Slovenci v Novi Gorici. 

2.4 Hipoteze 

V kontekstu načrtovanega proučevanja problemske situacije postavljam naslednji hipotezi: 

• Prva hipoteza: Med prvo in drugo generacijo priseljencev je velika razlika v intenziteti 

socialne integracije v družbo, v kateri igrajo dominantno oz. prevladujočo vlogo etnični 

Slovenci. 

• Druga hipoteza: Mladi priseljenci, ki so bili rojeni v Sloveniji, se lažje integrirajo v 

okolje, v katerem prevladujejo etnični Slovenci. 

2.5 Metodološki pristop 

Metodologija, ki jo bom v svoji nalogi uporabila, je analiza in interpretacija primarnih in 

sekundarnih virov. 

Do svojih primarnih virov bom pristopila s kvalitativno metodo, in sicer z metodo pol 

strukturiranih intervjujev. 
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3. OPREDELITEV KLJU ČNIH TEORETI ČNIH POJMOV 

3.1 Opredelitev pojma priseljenec 

S pojmom priseljenci označujemo oblikovane priseljenske skupnosti, dolgotrajne in začasne 

priseljence, trgovce ter tudi prebivalce obmejnih krajev. »Kateri kriterij torej upoštevati pri 

opredeljevanju priseljencev?« se sprašuje Medvešek (2007: 30). 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. Na mednarodni ravni ni splošne sprejete definicije 

(Medvešek, 2007: 30). 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, navaja Medvešek (2007: 30–31). 

O opredelitvi pojma priseljenec je v Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije 

(Ur. l. RS, št. 40/99) zapisano: 

Pojem priseljenca (imigranta) je za oblikovanje imigracijske in še posebno integracijske 

politike ključnega pomena. Različne države uporabljajo različna merila za opredelitev 

priseljenca, ki so običajno vezana na definicijo prebivališč(a) oz. prisotnosti v državi in zunaj 

nje ter časovno obdobje. Resolucija za časovno obdobje šteje eno leto od datuma prijave 

prebivališča v Republiki Sloveniji za tujce na podlagi odobrenega dovoljenja za prebivanje v 

trajanju najmanj enega leta. Po eni strani se takšna definicija priseljenca ustrezno približuje 

priporočeni novi slovenski statistični definiciji v sklopu predloga nove definicije prebivalstva 

Slovenije. Po drugi strani definicija resolucije omogoča ločevanje med kratkotrajnimi tujimi 

priseljenci in rezidenti. 

Še nekoliko bolj kompleksna je opredelitev pojma potomcev priseljencev, ugotavlja 

Medveškova. Po mnenju Medveškove ta pojem posamezni avtorji obravnavajo različno. 

Nekateri med potomce priseljencev vključujejo samo tiste, katerih sta oba starša priseljenca; 

drugi menijo, da so tudi otroci, ki izhajajo iz zakona, v katerem ima samo en starš prvo 

prebivališče zunaj države sprejemnice, opredeljeni kot potomci priseljencev. Razlike v 

opredelitvah se kažejo tudi glede tega, ali so potomci priseljencev samo tisti, ki so se v državi 

sprejemnici rodili, ali pa so tudi tisti, ki so se v državo sprejemnico priselili, kar pomeni, da so 
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prišli v državo sprejemnico v zgodnji mladosti skupaj s starši oziroma so prišli za starši 

(združitev družin) (2007: 32). 

Tabela 1: Opredelitev potomcev priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije 

 Število % 

Potomci priseljencev iz nekdanje Jugoslavije, ki živijo v družinski 
skupnosti kot otroci; oba starša sta priseljenca z območja nekdanje 
Jugoslavije; njihovo prvo prebivališče je Slovenija. 

37.610 29,3 

Potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v 
družinski skupnosti kot otroci, eden od staršev je priseljenec iz 
nekdanje Jugoslavije; njihovo prvo prebivališče je Slovenija. 

50.280 39,1 

Potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v 
družinskih skupnostih kot otroci, ob priselitvi so bili stari med 0 in 
14 leti. 

11.704 9,1 

Potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v 
družinski skupnosti kot otroci, njihova narodnost in/ali materni jezik 
in/ali pogovorni jezik je neslovenski (določeni kriteriji), njihovo prvo 
prebivališče je Slovenija. 

2.907 2,3 

Potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v 
družinski skupnosti kot otroci, narodnost in/ali materni jezik in/ali 
pogovorni jezik enega od staršev je neslovenski (določeni kriteriji), 
njihovo prvo prebivališče je Slovenija. 

6.973 5,4 

Potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v 
nedružinski skupnosti ali sami; njihova starost ob priselitvi je bila 
med 0 in 14 leti. 

3.595 2,8 

Potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v 
družinski skupnosti kot starši (zakonec, zunajzakonski partner), v 
nedružinski skupnosti ali sami, narodnost in/ali materni jezik in/ali 
pogovorni jezik je neslovenski (določeni kriteriji), njihovo prvo 
prebivališče je Slovenija. 

15.439 12,0 

Skupaj 128.508 100 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
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Medvešek pojasnjuje, da glede na obravnavane popisne podatke živi v Sloveniji vsaj 263.174 

prebivalcev, ki so se priselili z območja nekdanje Jugoslavije, in njihovih potomcev, to pa je 

13,4 odstotka prebivalcev Slovenije (2007: 34). 

Glede na popisne podatke za leto 2002 je bilo v Sloveniji med prebivalstvom 146.035 

priseljenih oseb. Med priseljenimi je bilo 134.666 priseljencev z območja nekdanje 

Jugoslavije (to predstavlja 6,9 % prebivalcev Slovenije), 11.369 prebivalcev pa se je priselilo 

iz drugih držav (kar je 0,6 % prebivalcev Slovenije). Kot potomce priseljencev z območja 

nekdanje Jugoslavije lahko po izbranih kriterijih opredelimo 128.508 oziroma 6,5 % 

prebivalcev Slovenije (razvidno iz Tabele 1).  

3.1.1 Priseljenci prve generacije 

Za prvo generacijo velja, da z migracijo izboljša življenjske pogoje, njeni interakcijski vzorci 

ostajajo večinoma povezani z lastno etnično skupnostjo, stiki z večino pa so omejeni na 

področje dela. Prav zato prva generacija migrantov pogosto ostaja na ravni gostujočih 

delavcev. To pa ne velja za drugo in naslednje generacije, pri katerih se kažejo procesi 

marginalizacije z rastočo socialno dezorganizacijo in patologija ter procesi njihove etnizacije 

(Dekleva et al, 2002: 40). 

Prva stvar, s katero se migranti srečajo, je jezik. Znanje jezika države, v katero se neka oseba 

priseli, ima zagotovo pozitiven učinek na ljudi, s katerimi se tam sreča. Ko tujec pokaže, da 

zna jezik ali pa se vsaj potrudi, da bi ga znal, ga ti ljudje hitreje sprejmejo medse. Kot navaja 

tudi Koboltova večinski narod pričakuje, da bodo priseljenci čim hitreje obvladali jezik 

dežele, v katero so se priselili, kar je osnovni pogoj za njihovo udeležbo v družbenem in 

socialnem življenju (2002: 4). Komac in ostali prav tako navajajo, da v odnosu do javnih 

institucij katerega koli tipa oz. na kateri koli ravni je mnenje večinske populacije jasno: raba 

slovenskega jezika je temeljni aksiom vstopa v slovensko družbo (Komac et al, 2007: 132). 

Torej je vstop v družbo pogojen z znanjem slovenskega jezika in velja tako za priseljence kot 

za njihove potomce. 

Priseljenci iz bivše Jugoslavije se soočajo z neznanjem slovenskega jezika in poleg tega še z 

različnimi drugimi težavami. Prav tako je veliko stvari, ki jih tudi osrečuje; ena izmed njih je 

ta, da svojim otrokom lahko nudijo več, kot so kdaj sami imeli. 
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V Sloveniji so si pripadniki prve generacije priseljencev ustvarili družino, večina jih je 

dosegla tudi pokojnino. Veselijo se uspehov svojih otrok. Posebej so ponosni,  da so bili ali so 

njihovi otroci v šoli uspešni, uspešnejši kot so bili oni. Večina otrok je bila rojena v Sloveniji 

in čaka jih (vsaj veliko večino) težka naloga združitve »dveh kultur«: izvorne kulture svojih 

staršev, ki je praviloma prežemala družinsko okolje med njihovim odraščanjem, in kulture 

dežele, v kateri so bili rojeni; ta preveva predvsem javno življenje in tudi vsakdanjik v 

pedagoških ustanovah, navaja Koboltova (2002: 5). 

3.1.2 Priseljenci druge generacije 

Klinar meni, da druga generacija migrantov migrantskega statusa ne dobi po svoji volji, 

temveč zaradi odločitve staršev, tako da moremo ta njihov migrantski status označevati v 

nekem smislu kot pripisan, podedovan socialni status (1985: 29). 

Druga generacija priseljencev za razliko od svojih staršev priseljencev pri tvorbi svoje 

identitete čuti pripadnost državni skupnosti in se sklicuje na svoje državljanske pravice 

vključno s človekovimi pravicami. Zavedanje in identitetno izhodišče druge generacije izhaja 

iz posameznikove pripadnosti, torej državljanske skupnosti – šele kasneje etnične skupnosti.  

Dekleva in sodelavci ocenjujejo, da pogosto uporabljan izraz druga generacija priseljencev 

usmerja pozornost predvsem na posebnosti te populacije, na dejstvo, da se razlikujejo od 

domačih prebivalcev. Odvrača pa drugo, po njihovem mnenju pomembno dejstvo, da so to 

mladi, ki prav tako kot njihovi vrstniki slovenskega izvora predstavljajo ustaljeno populacijo 

v Sloveniji, saj ne kažejo znakov, da bi se radi vrnili v matično državo izvora svojih staršev in 

tam tudi živeli. Ti mladi so del slovenske kulture, slovenske vojske itd. in zaradi njih 

slovenska prihodnost res ne more slediti zgolj kontinuiteti tradicionalnih ali pa sedanjih 

predstav večinskega prebivalstva o tem, kaj je in kaj bi morala biti »slovenska kultura« ter 

»slovenska prihodnost«. Poimenovanje druga kultura je ustaljen termin, ki ga uporabljajo tudi 

drugi avtorji in je tudi vsebinsko zadovoljivo ustrezen (Dekleva et al, 2002: 37). 

Priseljenci druge generacije so v večini rojeni v Sloveniji, a v njihovi vzgoji so kljub temu 

elementi kulture njihovih staršev. Tudi tisti, ki se opredelijo za Slovence, v nekaterih pogledih 

to vendarle niso. 

Zaradi močnejšega odpora Slovencev do njih in nove razpetosti se lahko pri nekaterih 

priseljencih opazi porast poudarjanja narodnostne identitete oz. poudarjanje pripadnosti 
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specifični etnični skupini. Za priseljence druge generacije je značilno, da se pri njih nekateri 

vidiki problematike, ki izvira iz njihovega priseljenskega statusa, šele pokažejo, okrepijo in 

začnejo jasneje izražati kot pri priseljencih prve generacije. Dekleva v svojem članku Nasilje, 

priseljenci in šola navaja, da so se njihovi starši v državo gostiteljico večinoma priselili 

prostovoljno in v pričakovanju večjih koristi, ki naj bi jih imeli tam. Vnaprej so pristali na 

podrejeni položaj, z njim so računali in morda so se želeli čez nekaj časa celo vrniti v svojo 

domovino. Njihovi otroci pa si svojega depriviligiranega položaja niso želeli in si ga niso 

izbrali (Dekleva, 2002: 9–10). 

Ti otroci so razpeti med dve kulturi. Prva jim predstavlja vez s starši, medtem ko je druga vez 

za druženje zunaj družine, ugotavlja Lesar (1998). Dežele bivše Jugoslavije, na katere so 

priseljenci in njihovi otroci v marsičem navezani, so zaradi vojn utrpele velike izgube. Vse to 

je pripomoglo, da se je problematika otrok priseljencev v Republiko Slovenijo spremenila ter 

v nekaterih vidikih izostrila. Vojna je potekala v bivši Jugoslaviji ravno v času, ko so si ti 

mladi odgovarjali na vprašanje: »Kdo sem?« Druga kultura enega ali obeh mladostnikovih 

staršev je bila v okoliščinah izgrajevanja identitete mašilo za zapolnitev praznega polja – 

posledice življenja v njim ne povsem ali sploh ne domači kulturi. Izgube sorodnikov, 

sovraštvo do nasprotnikov ter solidarnosti s pripadniki lastne etnične skupine, ponekod tudi 

zmedenost pri definiranju, kdo sploh so »naši«, vse to so velike emocionalne teme, na podlagi 

katerih lahko, čeprav se je za večino nas balkanska vojna že polegla, poskušamo razumeti 

občutke pripadnosti ter narodnostna čustva pri teh mladih oziroma njihovih družinah (Dekleva 

et al, 2002: 28). 

Priseljenski otroci oz. mladostniki so na splošno socialno prikrajšana družbena skupina zaradi 

pogosto slabšega socialno ekonomskega statusa njihovih družin in zaradi razpetosti med dve 

kulturi ter s tem povezanih težav pri oblikovanju identitete (Dekleva et al, 2002: 28). 

Srečevanje pripadnikov druge generacije v različnih socializacijskih procesih s kulturo 

imigrantske in emigrantske družbe povzroča med njimi mnogotera nasprotja in konflikte, 

navaja Klinar,  npr. kot pojavi polovičnega znanja obeh jezikov. 

V formalnih stikih v okviru institucij imigrantske družbe dominira jezik dominantne etnične 

skupine, to je slovenski jezik. Svoj materni jezik uporabljajo v neformalnih stikih (Klinar, 

1985: 25). 
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Dekleva in ostali menijo, da so priseljenci prve generacije, torej očetje in matere 'priseljencev 

druge generacije' prinesli s seboj v tujino sprejet in izgrajen sistem vrednot, svoje nacionalne 

in kulturne posebnosti ter občutek pripadnosti lastnemu kulturnemu okolju, narodu in 

domovini. V zavesti njihovih otrok pa nastaneta spoj ter navzkrižje dveh kulturnih tradicij, 

dveh jezikov in dveh načinov življenja (2002: 39). 

Ko govorimo o spoju dveh kultur, govorimo o transkulturalizaciji2. To pomeni, da se 

priseljenčeva identiteta ne poenoti z manjšinskim delom niti s prevladujočim velikim delom, 

ampak ustvari svojo identiteto ali obliko kulture, ki je popolnejša, celovitejša in prepletena z 

obema stranema (Dekleva et al, 2002: 42). S tem načinom »vpenjanja« v družbo so ti ljudje 

ali otroci bogatejši za eno kulturo. Kompleksen pojav je združevanje dveh popolnoma 

različnih kultur v enem človeku. Dogaja se več faz socializacije (primarna3, sekundarna4 …) 

in dozorevanja. V času, ko se vsak izmed nas »išče« v svoji družbi, so priseljenci deležni dveh 

družb, v kateri se poskušajo »najti«. 

Ker se ne čutijo več sprejete med Slovenci, ugotavlja Koboltova, se začnejo družiti med seboj. 

Kot potencialna težava pri integraciji druge generacije ni narodnost, pač pa so prevladujoči 

vzgojni stil, zanimanje staršev za otroka, otrokov učni uspeh, osebnostne značilnosti. Vzgojo 

v družinah priseljenih vidijo predvsem kot prizadevanje staršev, da bi njihovi otroci ohranili 

izvorne kulturne vzorce, kar pomeni, da doma uporabljajo svoj jezik ter da večinoma sledijo 

patriarhalni vzgoji, ki temelji na moški avtoriteti in fizični kazni, kar predstavlja učiteljicam v 

šolah dodaten problem v odnosu z dečki (2002: 6). 

                                                 
2 Transkulturalizacija nastane, ko se v priseljenčevi identiteti nahaja »stara« manjšinska kultura, ki je bila 

pridobljena s primarno socializacijo, in »nova« večinska kultura, ki jo priseljenec dobi v novi državi. Združitev 

ene in druge v nekaj več imenujemo transkulturalizacija (Dekleva et al, 2002: 42). 
3 Primarna socializacija pomeni, da otrok pridobi v družinskih in drugih primarnih odnosih bazične vrednote, 

kulturo, vzorce vedenja svojih staršev, s katerimi se enači in tako postane pripadnik primarne družbene skupnosti 

ter širše etnične skupnosti. Vrednote pridobljene v primarnem procesu socializacije so izredno pomembne. To je 

namreč proces socializacije, s katerim se posameznik najprej sreča, in z družinskimi člani, ki jim zaupa, ga 

vežejo čustvene vezi. Vrednote, pridobljene v procesu primarne socializacije, so trdno usidrane in posamezniki 

jih posplošujejo (Klinar, 1985: 31).  
4 Sekundarna socializacija sledi procesom primarne socializacije. Ta poteka v sklopu sekundarnih družbenih 

skupin in institucij, kjer posameznik pridobi znanje o specifičnih družbenih vlogah, ki zadevajo šolanje, učenje 

in delo. Posameznik oblikuje svojo identiteto v dialektičnem procesu medsebojnega vplivanja primarne in 

sekundarne socializacije (Klinar, 1985: 31, 32). 
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Potomci priseljencev, rojeni v Sloveniji, za razliko od druge skupine – to so potomci 

priseljencev, ki so prišli v Slovenijo skupaj s svojimi starši – se lažje in hitreje naučijo jezika, 

saj so v stiku z njim praktično takoj. To je jezik njihove širše okolice, medtem ko je stik z 

jezikom dominantne etnične skupine pogojen s tem, če ga govorijo tudi njihovi starši doma. 

Kar zadeva nižje sloje, živijo potomci priseljencev prve generacije pogosto v okolju, kjer 

starši govorijo jezik okolja, iz katerega prihajajo. Pri vklapljanju v okolje dominantne etnične 

skupine moramo upoštevati tudi razlike v razredni pripadnosti ter kulturnem bogastvu 

priseljencev. Na tem mestu je potrebno razumeti, da se je priseljencu, ki nima ekonomsko 

visokega položaja in kulturnega bogastva, težje vklopiti v družbo, kakor nekomu, ki ima 

veliko ekonomske moči in nima težav pri jeziku dominantne etnične skupine. Ob tem odigra 

veliko vlogo tudi okolje, iz katerega prihajajo starši priseljencev. Če izhajajo iz urbanega 

okolja, se bodo po večini bolje znašli, kot pa če se priselijo iz ruralnega okolja v urbano 

okolje. Ta »neiznajdljivost« izvira iz mentalitete, ki prevladuje na podeželju, in iz  načina oz. 

stila življenja. 

Otroci priseljencev, ki so rojeni v družbi staršev, doživljajo vse vrste socializacijskih procesov 

v tej družbi (primarno, sekundarno in terciarno socializacijo). Primarna socializacija – 

enkulturacija poteka v imigrantski družini v posebni mešani kulturi imigrantske etnične 

skupnosti. Kadar imigrantska družina doživlja intenzivno akulturacijo5, kar velja za prvo 

generacijo migrantov, to nedvomno vpliva tudi enkulturacijo njihovih otrok. Iz povedanega 

izhaja, da se pri drugi generaciji migrantov, rojenih na tujem, pojavljajo – kot rezultat 

specifične enkulturacije – zapleteni procesi etnične identifikacije, ki so vidno drugačni kot pri 

kategorijah otrok migrantov rojenih v emigrantski družbi (Klinar, 1985: 40). Posebno težko se 

z identiteto svojih staršev poistovetijo otroci, ki so bili deležni velike primesi dominantne 

imigracijske kulture. Po besedah Klinarja si lahko pridobijo več različnih vrst etične 

identifikacije: identifikacijo, ki ustreza etničnemu izvoru staršev, identifikacijo z dominantno 

etničnostjo imigrantske družbe staršev ali dvojno identifikacijo z izvorno etničnostjo staršev 

in etničnostjo, ki dominira v imigrantski družbi staršev, kar odločilno vpliva na procese 

njihovega prilagajanja (1985: 43). 

Ob združitvi teh kultur naletijo mladi priseljenci na težave vključevanja oz. sprejemanja v 

družbo. Pogosto se lahko zgodi, da zamolčijo svojo etnično pripadnost zaradi želje po 

                                                 
5 Kulturna prilagoditev 
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sprejetju v družbo, v kateri živijo. Ob tem se soočajo z občutki, kot je sramovanje svojega 

porekla, saj zaznavajo, da jih družba ne sprejema ravno zaradi tega. 

Postavljeni so v precep med tremi kulturami, in sicer med izvorno kulturo svojih staršev, 

dominantno kulturo, v katero so imigrirali ter »kulturo primesi«, ki jo gojijo starši v tujini. Ko 

otrok odraste, se ravna po tisti kulturi, ki njemu najbolj ustreza oz. po tisti, v kateri se 

»najde«. Otroci otrok priseljencev bodo najverjetneje še zmeraj spoštovali kulturo svojih 

dedov in babic, vendar se bodo v večji meri že poistovetili s kulturo okolja, v katerem živijo. 

Ker so v novi domovini rojeni in socializirani, so pravzaprav nanjo bolje prilagojeni kot na 

domovino svojih staršev, kamor odhajajo pretežno le na obisk. Zanje torej vizija in odločitev, 

da bi se vrnili, večinoma ni več možna. Svoje identitete (problem pripadanja) in eksistencialne 

(problem socialne in materialne uspešnosti) težave morajo torej reševati v novi domovini z 

uporabo obstoječih socialnih virov, tj. kulturnih, političnih, gospodarskih, ki pa so zanje 

praviloma manjši oz. težji dostopni kot za avtohtone vrstnike (Dekleva, 2002: 10). 

Pravimo, da so bogati, ker imajo kulturo več kot drugi, vendar jih definicija tega »bogastva« v 

času odraščanja velikokrat bolj bremeni kot osvobaja.  

3.2 Opredelitev pojma mednarodne migracije 

Med kriterije tipologije migracij sodijo vzroki in motivi izselitev, trajnost bivanja, 

organiziranost ter izobrazba. Sam pristop k opredelitvi kriterijev razvrščanja migracij naj bi 

temeljil na push-pull teoriji. Zanjo je značilno, da razlaga vzroke, selektivnost, smer toka in 

obseg migracijskih gibanj s pomočjo dejavnikov odbijanja iz starega okolja in dejavnikov 

privlačenja v novo okolje. Med pomembnejšimi dejavniki odbijanja so navedeni: ekonomska 

stagnacija, padec standarda, zmanjšanje nacionalnih virov, nizek osebni dohodek, 

brezposelnost, politične in ostale diskriminacije. Dejavniki privlačenja so: ekonomska 

perspektiva, dvig standarda, višji osebni dohodek, poklicna promocija, ustrezna zaposlitev, 

izobraževanje (Klinar v Lukšič-Hacin, 1999: 142–143). 

Pojem mednarodne migracije je povezan z opredelitvijo samega pojma migracije, saj je ena 

od njegovih specifičnih oblik. Lahko tudi rečemo, da so mednarodne migracije ožje polje 

migracijskih situacij, ki so povezane z nastankom nacionalne države (Lukšič-Hacin, 1999: 

142). V slovenskem prostoru se je s sociologijo migracij najbolj ukvarjal Peter Klinar. Pojem 
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migracije je opredelil kot fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki 

pripelje do relativno trajne spremembe kraja bivanje (Lukšič-Hacin, 1999: 142). 

V mnogih državah pomenijo migracijski tokovi 60 % prirasta prebivalstva. Tudi v Sloveniji 

so migracijski procesi, kot so to bili že kdaj poprej, demografska nujnost, brez katere, trdijo 

nekateri teoretiki (npr. Gosar, 2001 v Dekleva et al, 2002), kot država ne bi preživeli. 

Slovenija pa nima ustvarjene lastne migracijske politike. Evropa je s svojo politiko za 

Slovenijo slab primer, migracijska in demografska politika sta namreč njeni šibki točki. 

Obarvani sta s strahom pred tujci, države Evropske unije pa se temu primerno obdajajo z 

zidovi (Dekleva et al, 2002: 21). 

Novi zidovi niso nastali zato, da bi zadrževali ljudi znotraj ali vojske zunaj, temveč zato, da bi 

odvrnili zaznavajočo invazijo neželenih – pri tem so prvi neželeni na državnem seznamu prav 

imigranti (Mežnarič et al, 2003: 20). Ključno vprašanje je: Koliko tujcev sme vstopiti? V 

bistvu pa se vse vrti okoli delovne sile, ki je ekonomsko ključnega pomena, kulturno in 

politično pa nekakšen »element ogrožanja«. Sodobne meje so tako predvsem zidovi, s 

katerimi se Evropska unija obdaja. Kljub procesom deteritorializacije države, ki so nastali z 

globalizacijo, meje ostajajo pomembne, mejne politike pa niso izginile iz instrumentarija 

nacionalnih držav, česar tudi ne gre pričakovati (Mežnarić et al, 2003: 21). 

V Sloveniji tujci predstavljajo po večini pripadnike drugih narodnostnih skupin prejšnje 

Jugoslavije. Priseljenci v Slovenijo se nekoliko razlikujejo od »klasičnih« priseljencev, kot so 

na primer Slovenci v ZDA ali Turki v Nemčiji. Priseljenci iz bivše Jugoslavije, ki so se 

naselili v slovenske pokrajine, prihajajo povprečno iz revnejših držav. To dejstvo velikokrat 

spremlja tudi nizka izobraženost teh oseb. Po podatkih popisa prebivalstva, gospodinjstev in 

stanovanj leta 2002 je v Sloveniji delež brezposelnih med pripadniki drugih narodnosti z 

območja nekdanje Jugoslavije večji kot med pripadniki slovenske narodnosti in tudi večji od 

celotnega slovenskega povprečja. Beštejeva (v Komac in Medvešek, 2004) trdi, da je to delno 

posledica nižje izobrazbene strukture omenjenih populacij, delno pa je to mogoče prikazati 

tudi kot etnični problem – problem diskriminiranja točno določene populacije. Kjer je država 

izvora revna in je večinska populacija slabo izobražena, sledi, da take osebe prevzamejo tudi 

najnižja, najtežja in najmanj plačana delovna mesta. Slovenec v Ameriki bi se veliko bolje 

znašel, saj ima Slovenija višji standard življenja, kot ga imajo balkanske države, in v 

povprečju so ljudje bolje izobraženi. Zato taka oseba težje sprejme slabše pogoje bivanja. 
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V času najobsežnejšega priseljevanja v Slovenijo, v sedemdesetih letih 20. stoletja, so bile 

prihajajoče osebe in družine iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije in od drugod povsem 

polnopravni državljani iste države in mnogi so prihajali v Slovenijo zaradi zaposlitve. V 

Republiki Sloveniji so se zaposlili za izrecno dobrobit skupne države oz. za dobrobit 

Republike Slovenije, ki je tovrstne selitve izrazito potrebovala in jih spodbujala. V obdobju 

nekaj mesecev ali let, ko je potekalo osamosvajanje Slovenije, se je mnogim izmed njih 

naenkrat spremenil položaj in postali so neenaki ostalim prebivalcem Slovenije. Ob burnih 

političnih in nasilnih dogajanjih v sosedstvu se je močno okrepilo narodnostno 

samozavedanje Slovencev in se hkrati okrepilo zavračanje ter znižalo vrednotenje 

pripadnikov drugih narodnosti prejšnje Jugoslavije (Dekleva, 2002: 9). 

4. PRISELJEVANJE V SLOVENIJO  

Kar zadeva migracije na področju Slovenije, na tem mestu črpam vsebino predvsem iz dela 

Komaca (2007). Slovenija je bila deležna v času od svoje osamosvojitve več valov migracij. 

Največje število priseljenih v Slovenijo s področja bivše Jugoslavije je bilo po drugi svetovni 

vojni. 

Druga svetovna vojna je pomembna prelomnica v migracijski zgodovini Slovenije. Slovenija 

pred drugo svetovno vojno še ni bila dovolj gospodarsko razvita, tako da je v razvijajoči se 

industriji z lahkoto zaposlovala vse svoje viške agrarne sile in ni bilo potrebe po dotoku 

delovne sile od drugod. Za obdobje ob koncu druge svetovne vojne in neposredno po njej je 

bilo značilno kaotično preseljevanje in beg t. i. politične emigracije, o kateri verjetno ne bomo 

imeli nikoli natančnih in znanstveno preverjenih podatkov (Malačič, 1991: 301 v Komac, 

2007: 74). 

4.1 Pregled po letih 

4.1.1 Obdobje 1961–1970 

V tem obdobju je bila Slovenija v recesiji. Popis leta 1971 je zabeležil 48 tisoč oseb s stalnim 

prebivališčem v Sloveniji, ki začasno prebivajo v tujini in jih lahko z današnjega gledališča 

obravnavamo kot odseljence. Izobrazbena sestava priseljenskega prebivalstva z območja 

nekdanje Jugoslavije v povprečju ni bila bistveno slabša od izobrazbene sestave slovenskega 

prebivalstva, ki je bila takrat nizka zaradi odselitve izobraženega kadra. (Malačič, 1989: 338 v 

Komac, 2007: 79 ). 
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Glede na popisne podatke se je v Slovenijo med leti 1961 in 1970 priselilo več kot 

triinosemdeset tisoč prebivalcev iz drugih republik nekdanje Jugoslavije ter štiri tisoč iz 

tujine. Če zanemarimo odseljevanje neslovenskega prebivalstva v tujino in morebitno 

priseljevanje prebivalcev neslovenske narodnosti iz tujine, se je v Slovenijo priselilo 

petindvajset tisoč oseb neslovenske narodnosti, šest tisoč otrok priseljencev je bilo rojenih v 

Sloveniji. Delež prve in druge generacije še vedno ni dosegel 5 % prebivalstva Slovenije 

(Komac, 2007: 79). 

Iz Tabele 2 je razvidno, da je bilo v sredini obdobja 1961–1970, natančneje leta 1965, 

največje število priseljencev iz tujine v Slovenijo, in sicer dobrih deset tisoč. Po letu 1965 je 

število priseljenih iz tujine začelo počasi padati. Kot bomo videli v nadaljevanju, je šele deset 

let kasneje – leta 1975 – število preseglo največjo vrednost iz šestdesetih let. Trend rasti se je 

ponovno začel konec šestdesetih let. 

Tabela 1: Število priseljenih oseb v Slovenijo od 1961 do 1970 

Leto 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Priseljeni 
iz tujine 

6.537 7.373 8.850 9.364 10.513 9.457 9.272 7.051 7.834 7.168 

Vir: SURS. 

4.1.2 Obdobje 1971–1980 

Do hitrih sprememb narodnostne sestave prebivalstva Slovenije je prišlo v sedemdesetih letih. 

Vzroki za to so predvsem (Komac, 2007: 80): 

• zagon gospodarstva po končani prvi gospodarski reformi v Jugoslaviji, izboljšanje 

življenjskega standarda (obdobje najintenzivnejše gradnje, opremljanje gospodinjstev s 

trajnimi potrošnimi dobrinami) v pogojih skoraj povsem zaprtega notranjega trga in 

velikega povpraševanja; 

• prva naftna kriza, začetek omejevanja priseljevanja v države zahodne Evrope in 

sprememba migracijske politike v odnosu do gostujočih delavcev (Mesić, 1991: 25); 

• obdobje največje rodnosti v Sloveniji, kjer so pomemben delež povečanja 

neslovenskega prebivalstva predstavljala rojstva druge generacije priseljencev. 
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Posledica prvih dveh dejavnikov se je odražala v obliki najbolj intenzivnega priseljevanja v 

Slovenijo v njeni zgodovini. Poleg priseljencev neslovenske narodnosti so se v Slovenijo 

vračali tudi Slovenci iz drugih republik Jugoslavije. Najtežje je pravilno ovrednotiti 

priseljevanje bošnjaškega prebivalstva, ker gre v veliki meri tudi za spreminjanje etnične 

opredelitve med popisom prebivalstva. Delež Muslimanov v Sloveniji je bil kljub 

prevladujočemu priseljevanju iz Bosne in Hercegovine relativno nizek tudi zaradi različnega 

narodnostnega opredeljevanja. Po vsej verjetnosti gre za prehajanje opredelitev Bošnjak – 

Jugoslovan – Bosanec – neopredeljen. V tem obdobju se je podvojilo število Makedoncev, 

število Albancev in Črnogorcev pa se je povečalo podpovprečno (Komac, 2007: 84). 

Tabela 2: Število priseljenih oseb v Slovenijo od 1971 do 1980 

Leto 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1967 1978 1979 1980 

Priseljeni 
iz tujine 

7.442 7.832 8.271 9.646 11.325 12.682 13.132 12.770 13.877 11.983 

Vir: SURS. 

Iz Tabele 3 vidimo, da se je število priseljenih iz tujine v Slovenijo ponovno začelo večati v 

obdobju med leti 1971 in 1980. Tokrat se na koncu osemdesetih let število dvigne skoraj na 

dvanajst tisoč priseljenih na leto, kar je za skoraj pet tisoč več kot na koncu šestdesetih let. 

Največ priseljencev v sedemdesetih letih je bilo sicer leta 1979, ko se je iz tujine v Slovenijo 

priselilo 13.877 oseb. 

4.1.3 Obdobje 1981–1990 

Zadnje desetletje pred slovensko osamosvojitvijo so se selitveni tokovi iz drugih republik 

nekdanje Jugoslavije v Slovenijo začeli počasi umirjati. Naraščajoča gospodarska kriza na 

začetku osemdesetih let (znano obdobje stabilizacije s pomanjkanjem osnovnih življenjskih 

potrebščin, ki ga je Slovenija manj občutila tudi zaradi bližine Avstrije in Italije, hkrati tudi 

zapiranje državne meje z uvajanjem depozita) se ni reševala z ekonomskimi, temveč s 

političnimi ukrepi. Komac navaja, da se je konstantna rast zaposlenosti ob nizki stopnji 

brezposelnosti in nizki produktivnosti nadaljevala vse do leta 1988, ko se relativno hitro 

začnejo zaostrovati razmere na trgu dela ob sočasnem razpadanju enotnega jugoslovanskega 

trga. Hkrati se začenja tudi obdobje velikih političnih sprememb v nekdanji Jugoslaviji, 
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na homogenizacija prebivalstva v posameznih republikah, naraš

nacionalizmov vseh vrst ter prvi med etnični spopadi (Komac, 2007: 85).
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Graf 1 prikazuje povprečno število priseljencev iz tujine v Slovenijo v posameznih obdobjih 

pred osamosvojitvijo. Gre za šestdeseta, sedemdeseta in osemdeseta leta 20. stoletja, ko je bila 

Slovenija še del bivše Jugoslavije. Izmed treh omenjenih obdobij se je v povprečju največ 

oseb priseljevalo v Slovenijo v sedemdesetih letih, najmanj pa v šestdesetih. Če primerjamo ta 

tri obdobja, ne moremo trditi, da smo priča večjim odstopanjem, se pa zelo razlikujejo od 

prihodnjih obdobij, kar bo vidno v nadaljevanju naloge. 

4.1.4 Obdobje 1991–2001 

Po osamosvojitvi se je Slovenija soočila z nekaterimi novimi oblikami priseljevanja, vendar je 

njena migracijska problematika ostala še vedno najbolj povezana z območjem, iz katerega je 

tudi sama izšla – z nekdanjo Jugoslavijo. 

S tega območja se je v Slovenijo tedaj priselilo več kot 80 % vseh priseljencev. 

Najštevilčnejši selitveni tok v Slovenijo v tem desetletju, ki je tudi pomembno vplival na 

sestavo selitvenega prirasta, so bili pribežniki iz Bosne in Hercegovine, navaja Komac. Prav 

tako navaja, da so ocene njihovega števila v Sloveniji različne, saj jih veliko ni bilo nikoli 

registriranih, in segajo do sedemdeset tisoč. Leta 1993 ob popisu pribežnikov in njihovi 

neobvezni registraciji na Rdečem križu jih je bilo dobrih enaintrideset tisoč. Konec junija 

1995, ko je bil prvič objavljen statistični podatek o številu prebivalstva po spremenjeni 

definiciji, je bilo beguncev še 21.458, njihovo število se je v naslednjem letu več kot 

prepolovilo (Komac, 2007: 89). 

Iz Tabele 5 lahko razločimo v obdobju med letom 1996 in 2001 tiste države, iz katerih je bilo 

priseljenih v Slovenijo največ oseb. Te so Bosna in Hercegovina, iz katere se je v Slovenijo 

priselilo daleč največ ljudi – skupno 11.529 oseb, Hrvaška – skupno 5.495 oseb, Srbija – 

skupno 6.704 oseb, Makedonija – skupno 4.834 oseb. To so države, kjer število priseljenih 

oseb v Slovenijo od leta 1996 do leta 2001 znaša skupno 28.562. Navedeno število zelo 

odstopa od celotnega števila priseljenih oseb v Slovenijo, ki je obsegalo 30.877 oseb. V to 

število so bile namreč vključene vse države Evrope. 
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Tabela 4: Število priseljenih oseb v Slovenijo po posamezni državi od 1996 do 2001 

 Število priseljencev v letih 

Država priseljencev 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Albanija 19 12 3 12 4 20 

Avstrija 41 34 13 6 25 48 

Belgija 4 2 0 0 2 11 

Bolgarija 15 21 45 23 12 12 

Bosna in Hercegovina 2.699 1.811 1.083 1.560 2.016 2.360 

Češka republika 5 17 13 17 20 28 

Črna gora ... ... ... ... ... ... 

Danska 14 6 5 0 0 0 

Francija 26 23 32 11 28 24 

Hrvaška 1.516 1.020 548 403 906 1.102 

Italija 117 53 63 32 35 90 

Kosovo ... ... ... ... ... ... 

Madžarska 12 9 18 5 7 23 

Makedonija 799 747 537 826 876 1.049 

Nemčija 59 54 42 10 48 78 

Nizozemska 6 5 5 1 5 22 

Poljska 87 3 3 1 6 44 

Romunija 15 17 37 24 25 53 

Ruska federacija 175 92 57 35 58 131 

Srbija 1.902 2.272 680 310 660 880 

Švedska 5 10 13 0 5 9 

Švica 10 7 8 1 10 22 

Ukrajina 58 147 120 121 192 231 

Združeno kraljestvo 24 15 16 2 20 36 

Druge države Evrope 44 104 186 93 113 156 

Skupaj 7.652 6.481 3.527 3.493 5.073 6.429 

Države bivše 
Jugoslavije (v %) 90,38 90,26 80,75 88,72 87,88 83,85 

Vir: SURS. 
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Število v Slovenijo priseljenih oseb od 1996 do 2001

Graf 2 prikazuje primerjavo med številom vseh priseljencev v Slovenijo in številom tistih 

oseb, ki so se priselile v Slovenijo iz bivše Jugoslavije med leti 1996 in 2001.

Razberemo lahko, da je število priseljencev, ki so prišli iz bivših republik Jugoslavije v 

ih letih skozi omenjeno obdobje v primerjavi s skupnim številom vseh priseljencev 

v Slovenijo zelo visoko, kar pomeni, da število tistih, ki so prišli iz bivše Jugoslavije, 

ju 87 % vseh priseljencev od leta 1996 do 2001. 

 

Najnovejša selitvena gibanja kažejo izrazito povečevanje priselitvenih tokov v Slovenijo. 

predstavljajo glavnino priseljencev. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se 

delež priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije v nasprotju s pričakovanji

Celo nasprotno, predstavljajo kar 85 % priselitev tujcev; kot izvorne države izstopajo
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Jugoslavije. Potrebe trga delovne sile so se spremenile v tolikšni meri, da je danes večina 

priseljencev zaposlenih v gradbeništvu. Glavni razlogi zaposlovanja tujcev so strukturna 

neskladja med ponudbo in povpraševanjem v nekaterih panogah, pripravljenost delati v težjih 

delovnih pogojih ter za slabše plačilo in strokovnost teh delavcev (Komac, 2007: 94). 

Tabela 5: Število priseljenih oseb v Slovenijo po posamezni državi od 2002 do 2009 

 Število priseljencev v letih 

Država priseljencev 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Albanija 23 26 12 18 21 16 17 34 

Avstrija 27 33 29 145 94 102 136 107 

Belgija 11 17 4 28 8 15 15 15 

Bolgarija 23 37 48 40 79 790 484 539 

Bosna in Hercegovina 2.531 2.105 2.966 4.307 7.871 12.479 13.038 12.910 

Češka republika 18 25 9 62 51 45 44 33 

Črna gora ... ... ... ... ... 83 134 113 

Danska 9 10 8 17 6 12 4 11 

Francija 41 58 32 140 129 80 78 68 

Hrvaška 1.307 1.282 798 992 1.146 1.400 1.597 1.442 

Italija 85 71 29 190 150 264 298 271 

Kosovo ... ... ... ... ... ... 2.169 3.576 

Madžarska 27 26 8 68 57 55 86 47 

Makedonija 1.217 1.559 1.251 1.678 2.097 3.163 3.196 2.987 

Nemčija 41 56 43 257 155 221 250 183 

Nizozemska 21 24 5 51 31 31 26 34 

Poljska 13 17 11 151 106 119 56 77 

Romunija 49 43 124 303 323 199 141 69 

Ruska federacija 135 112 62 88 63 112 132 165 

Srbija 1.221 1.499 2.371 3.324 4.447 6.368 4.362 2.907 

Švedska 18 14 1 19 30 36 14 17 

Švica 11 18 9 9 17 24 23 13 

Ukrajina 269 247 341 372 357 471 440 354 

Združeno kraljestvo 20 39 11 114 79 146 134 117 

druge države Evrope 268 277 104 526 538 659 417 404 

Skupaj 7.385 7.595 8.276 12.899 17.855 26.890 27.291 26.493 

SFRJ (v %) 84,98 84,86 89,25 79,86 87,15 87,37 89,76 90,34 

Vir: SURS. 
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V Tabeli 6 ponovno vidimo izstopanje držav, ki sem jih izpostavila že zgoraj. Tokrat je 

število priseljenih iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Makedonije še večje. V letu 

2008 je število priseljenih iz Bosne in Hercegovine doseglo kar številko trinajst tisoč oseb. V 

letu 2009 se je število priseljenih začelo počasi manjšati, še vedno pa govorimo o velikem 

številu priseljencev. Torej se je v Slovenijo od obdobja druge svetovne priselilo največje 

število oseb iz balkanskih držav oz. iz držav bivše Jugoslavije. Se pa po letu 1991, ko je 

Republika Slovenija postala samostojna država, še posebej pa po vstopu v Evropsko unijo 

(2004), povečuje število priseljencev iz držav članic EU. 

Največ priseljenega prebivalstva je bilo v času, ko so ljudje bežali pred vojno, ki se je odvijala 

na Balkanu. Na tem mestu lahko ponovno potrdimo dejstvo, da se migracije v Sloveniji še 

intenzivno dogajajo in da bo Slovenija čim prej morala sprejeti in začeti izvajati boljšo 

migracijsko politiko, kot jo ima sedaj (Komac: 2007). 

5. MEDKULTURNI ODNOSI 

Medkulturni odnosi so zagotovo del našega vsakdana, spodbujanje kulturne raznolikosti lahko 

zanesljivo marsikaj prispeva k življenju. Ko govorimo o priseljencih in o medkulturnih 

odnosih, prav gotovo ne moremo mimo pojma integracije. 

Vrečerjeva razlaga, da se integracija nanaša na družbene in kulturne procese vključevanja 

priseljencev v sociokulturni sistem države, v katero so se priselili, na način, da priseljenci 

lahko prakticirajo kulturo države izvora v javni sferi. Poudarjena je dvosmernost procesa, saj 

integracija pomeni, da se ne prilagajajo državi sprejema samo priseljenci, temveč da so tudi 

nosilci kultur znotraj države sprejema pripravljeni sprejeti na novo prispele priseljence in se 

od njih učiti (Vrečer, 2007: 35). 

V nadaljevanju prikazujem štiri področja, s katerimi se srečuje veliko priseljencev v tuji 

državi, preden vzpostavijo vzajemni odnos z dominantno etnično skupino v tej državi. 

5.1 Multikulturalizem 

Tu se posvečam pojmu multikulturalizem in njegovemu pomenu, ki je po mnenju večine 

kompleksen pojav. Lukšič- Hacinova opredeljuje multikulturalizem kot oznako za državo, v 

kateri se nahaja več kultur, brez opredelitve odnosov med njimi; po drugi strani gre za oznako 

pojavnosti z vključevanjem omenjenih odnosov (1999: 83). 
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Zahteva po multikulturalizmu je v sodobnem svetu močna. Pogosto jo izpostavljajo v 

družbenih, kulturnih in političnih strategijah, sploh v zahodni Evropi in Ameriki. Slednje ni 

presenetljivo, saj so povečani globalni stiki in interakcije, predvsem pa množično 

preseljevanje, drugo poleg druge postavili navade različnih kultur, navaja Sen (2009: 141). 

Udejanjanje multikulturalizma v konkretni družbi ima vsaj dva vidika. Pri prvem gre za 

simbolno sprejemanje in potrjevanje drugih kultur, kot meni Razpotnikova, čeprav tovrstni 

pristop nekateri kritiki vidijo (in to je že drugi vidik) kot osredotočanje na površinske 

manifestacije neke kulture in odklanjanje resničnih problemov, ki jih imajo pripadniki 

etničnih manjšin. Večina namreč dovoli in uokviri etnični manjšini pravico do izražanja zgolj 

zaželenih in izbranih kulturnih vsebin – tako jih ohranja v obvladanem položaju. Koncept 

multikulturalizma prikriva dominacijo vladajočih, ki z vključitvijo obrobnih skupin naredijo 

te obvladljive ter na videz zadostijo zahtevam človekoljubne demokracije (Razpotnik, 2002: 

15). 

Lukšič-Hacinova je v svoji knjigi Multikulturalizem in migracije zapisala, da pride pri 

posrednem ali neposrednem stiku z ljudmi do bolj ali manj intenzivnega pretoka kulturnih 

obrazcev iz enega sistema v drugega. Posledice kulturnega stika so dvojne: vsebinsko 

bogatenje kulture ali njeno uničevanje. Do bogatenja prihaja, če se novi obrazci uskladijo z 

obstoječimi in se uravnotežijo. V nasprotnem primeru prihaja do kopičenja različnih, 

nemalokrat diametralno si nasprotujočih obrazcev, kar v končni fazi lahko pripelje do 

uničenja kulture (Lukšič-Hacin, 1999: 117–118). 

5.2 Predsodki in diskriminacija  

Predsodki in diskriminacija sta pojava, ki ju lahko pogosto zasledimo in o katerih v zadnjem 

obdobju veliko govorimo. Ljudje jih pripisujejo marginalnim skupinam, ki so socialno najbolj 

izpostavljene, to so po večini priseljenci, Romi, invalidne osebe ter osebe z drugačno spolno 

usmeritvijo. Predsodki povezani s priseljenci so toliko večji, kolikor večji je kulturni razkorak 

med priseljenčevo kulturo in kulturo dominantne etnične skupine. Prav tako na to vpliva tudi 

razlika v ekonomskem statusu priseljenca in pripadnika dominantne etnične skupine. Čim 

večja je ta razlika, tem večji predsodki so s strani dominantne skupine. 

Temeljito polje delovanja in razvoja predsodkov je vsakdanji svet ljudi, vsakdanje interakcije 

z drugimi in drugačnimi, kot smo »mi«, čeprav je res, da predsodki segajo na vsa področja 

družbenega življenja, zapisuje Leskoškova v svoji knjigi Mi in oni in dodaja, da jih izražamo 
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skozi vsakdanji govor, fraze, šale, dvoumnosti. »Kažejo se predvsem v nespoštljivem, 

netolerantnem ali prezirljivem odnosu do drugih oziroma drugačnih, do pripadnikov drugih 

narodov, etničnih skupnosti, ras, kultur, do oseb z drugačnimi življenjskimi slogi, religioznimi 

in spolnimi usmeritvami«. (Leskošek, 2005: 27). 

Razlogi za diskriminacijo se skrivajo v razlogih za nestrpnost. V osnovi so razlogi povezani z 

družbeno kategorizacijo z vzpostavljanjem razlik med »nami« in »njimi«. Z drugimi 

besedami: »nam« pripišemo pozitivne lastnosti, »njim« pa, zato da se v odnosu do njih lahko 

konstituiramo kot dobri oziroma boljši, pripišemo negativne lastnosti. Pri tem odigrajo 

ključno vlogo predsodki in stereotipi, opozarja Kuhar (2009: 35). 

V OZN je bila že leta 1969 sprejeta Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik 

diskriminacije. V tej konvenciji je diskriminacija opredeljena kot kakršnokoli razlikovanje, 

izključevanje, omejevanje ali dajanje prednosti na temelju rase, barve kože, porekla, 

narodnega ali etičnega izvora, ki ima namen ali dejanski učinek onemogočiti komurkoli ali ga 

prikrajšati za pravno priznanje, uživanje ali uresničevanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in vsakem drugem področju 

javnega življenja (Komac, 2007: 55). 

Kljub vsemu se vse vrste diskriminacije pojavljajo v vsakdanjem življenju vseh nas. Na tem 

mestu se sprašujem, kako zelo so uspešne evropske in državne organizacije, ki naj bi 

preprečevale, da bi se to dogajalo. 

Pojavljajo se tudi stereotipi, ki so tipizirane sodbe, kar pomeni, da ne upoštevajo individualnih 

razlik med posamezniki, pač pa te na osnovi delnih in površinskih sodb razvrščajo v 

posamezne skupine. Stereotipi so torej oblike miselnih sodb, ki jih dobimo na osnovi delnih 

informacij. Lahko bi rekli, da so stereotipi miselni predali, v katere razvrščamo ljudi in tisto, 

kar se dogaja okrog nas. Vendar so stereotipi preveč posplošene in tipizirane sodbe, zato z 

njimi spregledamo raznovrstnost sveta in nianse znotraj njega. Lippman je v svoji knjigi 

Javno mnenje zapisal, da »večino stvari najprej definiramo, šele potem vidimo. V zmedi 

zunanjega sveta opazimo samo tisto, kar je za nas naša kultura že definirala, in težimo k temu, 

da vse vidimo skozi stereotipne oblike, posredovane preko naše kulture« (Lippman v Kuhar, 

2009: 36). 

Mirjana Ule (2004) pojasnjuje, da se predsodkov, ki se izražajo preko šal, dvoumnosti, 

nespoštljivosti, netolerantnosti in podobno pogosto ne zavedamo, saj se nam zdijo tako 
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vsakdanji. Vendar pa, opozarja Ule, predsodki lahko »hitro postanejo družbeno vezivo 

množic« in se širijo kot virus: »Tedaj se predsodki spremenijo v orodje agresije, so napoved 

linča, opravičilo vsakovrstnih diskriminacij, preganjanja, izganjanja ali prepuščanje ogroženih 

skupin njihovi 'usodi'« (Ule, 2004: 165). Allport (1954) v Kuhar (2009) omenja pet stopenj 

izražanja predsodkov. Prva je opravljanje, ki se izvaja predvsem skozi humor (šale in vici) o 

drugih skupinah. Druga je izogibanje oz. vzpostavljanje socialne distance do skupin, do 

katerih gojimo predsodke. Tretjo skupino označi kot diskriminacijo v ožjem pomenu (npr. v 

dostopu do določenih dobrin). Četrta stopnja je nasilje, ki je povezano s fizičnim ogrožanjem 

skupin; peta, najbolj ekstremna oblika izražanja predsodkov, pa je genocid (Kuhar, 2009: 39). 

Tudi negativno konotirani izrazi so oblika verbalnega izključevanja določenih skupin in so 

lahko zgolj izhodišče, ki se prevesi v fizične oblike izključevanja (Kuhar, 2009: 90). 

Posledice diskriminacije so različne, v osnovi pa je njihov imenovalec »proces drugačenja«. 

Ta proces pomeni v prvem koraku primerjanje z drugimi skupinami/posamezniki in takoj v 

naslednjem tudi že distanciranje od teh skupin/posameznikov. Kuhar meni, da gre za 

ohranjanje lastne identitete kot večvredne in pozitivne ter hkratno stigmatiziranje oz. 

diskriminiranje drugih identitet. Diskriminacija na enem nivoju vodi tudi do slabšanja 

posameznikovega položaja na drugih nivojih vsakdanjega življenja (2009: 123). 

Možna posledica je, da se v posamezniku pojavi izguba zdrave samozavesti, občutek 

manjvrednosti in ponižnosti, manjša uspešnost pri delu, nezadovoljstvo s samim seboj, 

poslabšanje zdravstvenega stanja, ki je posledica psihične preobremenjenosti ipd. 

5.3 Problematika jezika 

Jezik je v večini glavna težava, s katero se srečamo vsi, ko pridemo v drugo državo. Ko so se 

v preteklosti priseljenci selili v Slovenijo iz držav bivše Jugoslavije, niso vedeli, da bodo v 

Sloveniji ostali še dolga leta. Menili so, da se bodo kmalu vrnili in da se jim slovenskega 

jezika ni potrebno učiti. Čez čas so v Sloveniji dobili tudi otroke, katerim pa pri učenju 

slovenskega jezika niso mogli pomagati in jih učiti, saj jezika tudi sami niso znali. 

Zato ugotavlja Koboltova, da otroci priseljenih staršev potrebujejo določene prilagoditve pri 

načinu poučevanja in pomoč predvsem pri učenju jezika okolja. Strategije pomoči, ki so jih 

razvili učitelji razrednega pouka, so predvsem individualna pomoč, dodatna razlaga bistva 

snovi, večkratno ponavljanje, dodatna navodila in prilagajanje preizkusov. Učitelji so mnenja, 



28 
 

da je ključnega pomena zgodnje odkrivanje težav in pravilen pristop. Prav tako menijo, da 

otrok lahko tujo kulturo spoštuje le, če dobro pozna svojo. Tudi svetovalni delavci spodbujajo 

učitelje in otroke k pogovoru o verskih in narodnostnih vprašanjih, da bi tako odpravljali 

»tabu teme«. Korekten odnos do njih praviloma prinese pozitivno povratno informacijo, kar 

dolgoročno pomeni dober stik med otrokom in učiteljem. Svetovalni delavci ugotavljajo, da 

imajo lahko s temi otroki zelo dober vzajemen odnos, če le pokažejo zanimanje, razumevanje 

in strpnost v zvezi z njihovo nacionalno in versko pripadnostjo (Kobolt, 2002: 6). 

Znanje istega jezika je neizbežna vez med nami. Tako priseljenci, ki so se priselili v 

Slovenijo, ohranjajo stike tudi s svojimi sorodniki in prijatelji iz dežele, od koder so odšli. 

Najpomembnejše mesto v njihovi socialni mreži predstavlja stik s sorodniki, ki so ostali v 

matični domovini. Negovanje teh vezi bi želeli prenesti tudi na potomce. Vsi si prizadevajo, 

da bi jih večinska skupina sprejela in hkrati spoštovala posebnosti njihove kulture, ki jo želijo 

ohraniti v krogu svoje družine. Vsem sta politični prelom in zlom bivše skupne države segla v 

srž življenja in v odločitev, kam pripadajo. Koboltova meni, da če so prej z »nogo« še vedno 

pripadali »svoji Bosni«, je sedaj postala njihov edini dom Slovenija. Tu je vse, kar imajo. 

Tam so večinoma vse izgubili, tudi sorodniki so se razkropili po tujini (2002: 5).  

6. EMPIRI ČNI DEL 

V teoretičnem delu svoje naloge sem predstavila in izpostavila ključna obdobja priselitev v 

Slovenijo iz bivše Jugoslavije, obravnavala vidike socialne izključenosti priseljencev ter 

predstavila ključne razlike med prvo in drugo generacijo migrantov. V drugem delu svoje 

naloge pa predstavljam ključne ugotovitve, ki sem jih dobila z iskanjem odgovorov na svoje 

raziskovalno vprašanje, tj. kakšna je razlika v socialni integraciji med prvo in drugo 

generacijo priseljencev iz območja bivše Jugoslavije. Dobljeni rezultati so predstavljeni v 

empiričnem delu naloge. 

6.1 Predstavitev vzorca 

Za namene svoje naloge sem opravila intervjuje z dvanajstimi priseljenci iz območja bivše 

Jugoslavije, in sicer s štirimi priseljenci prve generacije, ki so se v Novo Gorico priselili iz 

območja držav Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije. Drugo generacijo priseljencev, tj. 

potomce prve generacije priseljencev, sem razdelila na dve skupini, in sicer na tiste, ki so se 

rodili v Sloveniji, in na tiste, ki so se rodili v domovini svojih staršev. Z vsako skupino sem 
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izpeljala po štiri intervjuje. Intervjuvanci so bili izbrani po naključnem principu, stari med 18 

in 51 let in živijo na območju Nove Gorice. 

6.2 Predstavitev in utemeljitev metode raziskovanja 

Izbrala metodo pol strukturiranih intervjujev, ki mi omogoča, da ob sestavi okvirnih tematskih 

vprašanj med intervjujem dodajam še dodatna vprašanja ali podvprašanja, ki se navezujejo na 

podane odgovore intervjuvanca. Pol strukturiran intervju se uporablja za pridobivanje bolj 

poglobljenih informacij in mnenj. Je mešanica bolj ali manj strukturiranih vprašanj. 

Izpraševalec jih lahko prireja in dodaja na po njegovem pomembne odgovore (Brayman, 

2001: 110).  

6.3 Predstavitev raziskovalnega instrumenta 

Vprašanja za intervjuje so razdeljena na tri sklope. Prvi sklop se nanaša na asimilacijo in 

zajema vprašanja o jeziku, vrstnikih, okolju, iz katerega prihajajo, o sorodnikih; zadnje 

vprašanje tega sklopa je vprašanje o diskriminaciji. 

Drugi sklop vprašanj zajema vprašanja o vrednotah in kulturni primerjavi. Intervjuvance 

sprašujem, kako se počutijo v Sloveniji: kot tujec/tujka ali kot domačin/domačinka, ali 

ohranjajo svojo kulturo, kako vidijo podobnosti in razlike med etničnimi Slovenci in njimi, 

kaj jih veže na Slovenijo, kako so se ljudje odzvali na njih v okolju, v katerega so prišli ipd. 

Zadnji sklop vprašanj je namenjen prihodnosti. Tu sem se osredotočila na ključne dileme, s 

katerimi se bodo intervjuvanci srečevali. To so zadovoljstvo z bivanjem v Sloveniji, ohranitev 

kulture, tradicije in prenos le-teh na svoje otroke, možnost odselitve iz Slovenije ter 

pripisovanje pomembnosti nacionalne identitete pri izbiri partnerja. 

6.4 Opis postopka zbiranja podatkov in opis morebitnih omejitev in etičnih vprašanj 

Moja tematika raziskovanja se nanaša na področje etničnih vprašanj; obravnava teh vprašanj 

bi lahko bila za intervjuvance tudi sporna oz. bi lahko privedla do izrazito čustvenih odzivov. 

Pri svojem raziskovanju nisem imela nobenih težav pri pridobivanju podatkov. Ljudje so bili 

odprti, ob določenih vprašanjih izrazito čustveni. 
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6.5 Predstavitev metode obdelave 

Svoje intervjuje sem posnela in po zvočnem posnetku izdelala transkript. Na podlagi tega sem 

v analizi izpostavila izrazitejša mnenja intervjuvancev in na koncu povzela ključne poudarke 

vseh intervjujev. 

7. IZSLEDKI ANALIZE INTERVJUJEV 

V temu poglavju opisujem, kaj se zgodi z mladimi priseljenci in z njihovim procesom 

identifikacije, ko se preselijo iz države rojstva v drugo državo. Zanimalo me je, s kakšnimi 

procesi se soočajo in kakšni so njihovi odzivi na te procese. 

Vsakdo je rojen v nekem družbenem okolju, v njem biva in ga s procesi socializacije 

ponotranji. S tem družbenim prostorom se človek enači, isti (identificira); tako nastajajo 

vrednote, norme, stališča, ideje, kultura, ki kot dejstva spreminjajo realni družbeni svet in tako 

dialektično povratno vplivajo na človeka. Klinar ocenjuje, da to družbeno okolje človek 

sprejema kot svoje, razvija se mu občutek življenjsko dane enote in kontinuitete. Doživlja 

spremembe tega okolja in ostaja z njim v raznoterih družbenih odnosih. Vsako izvorno 

družbeno okolje je posebna etnična skupnost, ki ima svojo etnično individualnost, 

originalnost, istost, notranjo povezanost, solidarnost (1985: 31). 

Čim bolj so starši prilagojeni družbi, v katero so prišli, tem bolj lahko pričakujemo, da bodo 

njihovi otroci tej družbi še bolj prilagojeni; pravzaprav bo prišlo že do večinskega 

ponotranjenja vzorcev in kulture družbe, v kateri živijo. V takem primeru prihaja do možnosti 

različnih vrst identifikacije posameznika. 

Otrok, ki v zgodnji mladosti doživi emigracijo in imigracijo skupaj s svojimi starši, je 

vključen v proces enkulturacije najprej v okolju emigrantske družbe, po imigraciji pa v okolju 

posebne kulturne etnične imigrantske manjšinske skupnosti. Proces primarne socializacije je 

bil pretrgan z emigracijo, ugotavlja Klinar (1985). Ko se nadaljuje, poteka v razmerah 

specifične mešane imigrantske kulture, v kateri prevladujejo elementi izvorne kulture staršev 

druge generacije, ki pa se že mešajo z nekaterimi elementi kulture imigrantske družbe. V tej 

zvezi je treba reči, da kultura imigrantov ni popolnoma ista kot kultura njihove izvorne 

družbe, ker gre pri tej kulturi za specifično kulturo, ki dobiva, čim dlje živijo imigrantske 

etnične skupnosti v tujini, več primesi dominantne kulture imigrantske družbe (Klinar, 1985: 

32). 
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Velja omeniti, da smo v času bivše Jugoslavije živeli vsi skupaj in da lahko govorimo tudi o 

sorodnosti narodov na nekaterih področjih, kot je denimo vera. Krščanstvo kot vera, ki druži 

precejšen del ljudi, in denimo razredna pripadnost ter bivanje v urbanem ali ruralnem okolju, 

na drugi strani kot razlika, ki jo lahko vsaj teoretično opredelimo med Republiko Slovenijo in 

bivšo Jugoslavijo. 

Iz narejenih intervjujev povzemam ključne točke, ki se mi zdijo za mojo nalogo 

najpomembnejše. 

Iz intervjujev je razvidno, da so se priseljenci prve generacije v celoti integrirali v družbo, v 

katero so se priselili, tj. v družbo etničnih Slovencev. Vsi tekoče govorijo slovenski jezik, 

imajo službe pa tudi prijatelje v Sloveniji. Obiskujejo kraje, iz katerih so se odselili, vendar ni 

zaznati, da bi se tja želeli za stalno vrniti, razen pri eni intervjuvanki, ki jasno izraža željo po 

vrnitvi v Bosno. Na Slovenijo veže vse v veliki meri prihodnost in njihovi otroci, služba ter 

dom, ki so si ga ustvarili tu. V Slovenijo so prišli sami, nikogar niso imeli razen partnerja ali 

enega sorodnika. Hitro so si ustvarili življenje, si poiskali službe s pomočjo znancev ali pa kar 

sami. Pri vzgoji svojih otrok so pazili, da jih ne silijo v neko tradicijo in so jim dajali prosto 

pot izbire kar zadeva partnerskih odnosov pa tudi načina življenja. 

Ugotavljam, da priseljenci druge generacije, tako tisti, ki so rojeni v Sloveniji, kot tisti, ki so 

se rodili v državi odselitve, niso pri svojem sporazumevanju v slovenskem jeziku na začetku 

imeli nobenih težav. Tisti, ki so se rodili v Sloveniji, sploh niso imeli težav. Enako velja za 

tiste, ki so v Slovenijo prišli s svojimi starši, saj so v povprečju bili mlajši od treh let, kar 

pomeni, da so se vzporedno učili slovenski in srbsko-hrvaški jezik. Vsi intervjuvanci druge 

generacije, rojeni v Sloveniji in rojeni v državi odselitve, navajajo, da se v domačem okolju 

sporazumevajo v mešanem jeziku, razen ene intervjuvanke – rojene v Srbiji, ki navaja, da se 

doma z domačimi pogovarjajo izključno v srbskem jeziku. Pri tej intervjuvanki se zaznava 

zelo odklonilen in negativen odnos do etničnih Slovencev, kar izvira iz njenega otroštva in 

občutne diskriminacije s strani dominantne etnične skupine, tj. Slovencev. Ob omembi 

diskriminacije in morebitnemu doživetju tega odnosa se mnogi intervjuvanci odzovejo zelo 

čustveno, ena intervjuvanka, pripadnica prve generacije, celo ni želela odgovarjati na to 

vprašanje. Diskriminacijo so doživeli priseljenci in njihovi otroci, vsak v svoji obliki. Nanjo 

je vsak »odgovoril« na svoj način. Intervjuvanci druge generacije so za pomoč prosili 

socialno delavko na osnovni šoli, s strani katere je v enem primeru bil pozitiven odziv, to je 

bilo v primeru intervjuvanca druge generacije, ki je rojen v Sloveniji; v drugem primeru, ko je 
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bil intervjuvanec rojen v državi odselitve, je bil odziv socialne delavke zelo pasiven oz. 

problema ni rešila. Intervjuvanci prve generacije se na diskriminacijo odzivajo precej 

»nemočno«. Bojijo se, da bodo, če kaj rečejo, ostali brez službe, zato raje molčijo.   

Kar zadeva vrtec in prijatelje, pripadniki druge generacije – rojeni v Sloveniji in rojeni v 

državi odselitve – opisujejo, da so obiskovali vrtec v Sloveniji in ga ohranjajo v lepih 

spominih. Za prijatelje pravijo, da imajo prijatelje Slovence in tudi priseljence in da v njihovi 

družbi v povprečju prevladujejo oboji. 

Starši priseljencev druge generacije imajo osnovnošolsko ali srednješolsko izobrazbo, le pri 

eni intervjuvanki imajo starši univerzitetno izobrazbo in zaradi tega je bila tudi njihova 

zaposlitev boljša kot pri ostalih starših intervjuvancih druge generacije. Intervjuvanka je 

rojena v državi odselitve.   

Na vprašanje, ali se počutijo kot tujci ali kot domačini, odgovarja prva generacija precej 

raznoliko, in sicer dva intervjuvanca sta mnenja, da je »sedaj kot domačin/-ka« in dva 

odgovarjata, da nikoli ne bosta čutila tega, da sta domačina v Sloveniji. Po toliko preživetih 

letih v Sloveniji jim Slovenija »ne dovoli« ali »ne daje« tega občutka domačnosti in 

sprejemanja. Pri pripadnikih druge generacije je drugače. Vsi, rojeni v Sloveniji in rojeni v 

državi odselitve, se opredelijo kot »domačini« in prav tako kot državljanski pripadniki 

Republike Slovenije.  

Glede na širok razpon odgovorov druge generacije na vprašanje »Kaj Vas veže na domovino 

Vaših staršev« ugotavljam, da jih veže vse ali »nič«. Mnogi od intervjuvancev druge 

generacije poudarjajo, da jih vežejo sorodniki staršev in zaznati je, da obiskujejo domovino 

staršev bolj zaradi staršev kot zaradi sebe. Ta odgovor se pojavlja pri treh intervjuvankah, ki 

so rojene v deželi odhoda, pri eni intervjuvanki, ki je rojena v Sloveniji, in pri enemu 

intervjuvancu rojenem v Sloveniji. Pri treh pripadnikih druge generacije je mogoče opaziti 

močno navezanost na domovino svojih staršev. Od teh je ena intervjuvanka rojena v državi 

odhoda, prav tako en intervjuvanec, tretji intervjuvanec pa je rojen v Sloveniji. Radi 

obiskujejo te kraje in se zelo radi družijo z ljudmi z »dol«. Dva od treh dopuščata možnost, da 

se bosta nekoč vrnila v rodne kraje. Od tega je en intervjuvanec rojen v bivši Jugoslaviji, 

druga intervjuvanka pa v Sloveniji. Država rojstva torej ni pogojena z občutkom navezanosti. 

Tretji intervjuvanec navaja možnost selitve v kako od bolj razvitih držav, kot je Slovenija. 
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Popolnoma vse, prvo in drugo generacijo intervjuvancev, na Slovenijo vežeta v neki meri 

prihodnost in služba oz. šola, ki jo obiskujejo. Samo eno pripadnico prve generacije na 

Slovenijo ne veže toliko stvari, da bi preostanek svojega življenja preživela tu, pač pa se bo 

vrnila v Bosno.  

Vsi intervjuvanci zaznavajo razlike med priseljenci in etničnimi Slovenci v tem, da priseljenci 

lažje navezujejo stike, da so bolj odprti in pripravljeni pomagati sočloveku. Slovence 

označujejo kot hladne, zaprte, egoistične osebe, ki se bojijo priseljencev.  

Na vprašanje »Ali bi se vrnili v kraje, od koder prihajate,« so vsi intervjuvanci odgovorili 

izključno ne, razen dveh sogovornikov – gre za enega pripadnika druge generacije, ki je rojen 

v državi odhoda, in eno pripadnico prve generacije. Oba čutita željo po tem, da se vrneta 

nazaj, kamor ju vleče srce. 

Na vprašanja, ki se navezujejo na prihodnost intervjuvancev, ugotavljam, da prva generacija 

želi ostati nekje v bližini svojih otrok, medtem ko druga generacija pušča odprte možnosti še 

za odhod v druge države, in sicer velja to za mlade rojene v Sloveniji in tiste rojene v državah 

bivše Jugoslavije. Prav tako vsi navajajo, da so v Sloveniji zadovoljni (nekateri bolj, nekateri 

manj). 

Na vprašanja, ki so povezana s prenosom tradicije in kulture na svoje otroke, so se različno 

odzvali. Vsekakor je pri vseh zaznati – tako pri prvi kot pri drugi generaciji – da svojih otrok 

ne bodo silili ali pritiskali nanje, da bi morali poznati nekatere nacionalne ali verske obrede. 

Intervjuvanci so bili iz različnih etničnih pripadnosti držav bivše republike Jugoslavije. Ob 

vprašanju o pomembnosti in vlogi etnične skupine partnerja so vsi pripadniki druge generacije 

odgovorili, da etnična pripadnost ni pomembna, pomemben je samo človek in ne nacionalnost 

ali verska pripadnost nekoga. 

Enako so odgovarjali tudi pripadniki prve generacije ob vprašanju »Ali se Vam zdi 

pomembno, katere etnične pripadnosti je oz. bo partner ali partnerka Vašega sina ali hčerke.« 
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8. ZAKLJU ČEK 

Ljudje si iz dneva v dan želijo živeti bolje, lepše. Selimo se tja, kjer imamo boljše pogoje za 

svoje življenje in za življenje svojih otrok. Slovenija je v času vojne, ki se je takrat odvijala na 

Balkanu, predstavljala priseljencem iz bivše Jugoslavije boljše življenje – to so mislili, na to 

so »računali«. 

Življenja teh priseljencev so se tu razvila in izpolnila, na drugi strani pa so ti ljudje pogosto 

plačevali »dvojni davek«. Situacije, v kateri moraš dati od sebe dvakrat več, kot da na primer 

etnični Slovenec, je pri priseljencih moč velikokrat zaslediti. Želim poudariti, da ljudje, ki so 

se priselili v Slovenijo z željo po boljšemu življenju, ki so ga na koncu dobili ali pa tudi ne, so 

ljudje, ki so bili mnogokrat izpostavljeni diskriminaciji in nepoštenemu obravnavanju. V 

večini so to priseljenci prve generacije, nemalokrat pa se to zgodi tudi njihovim otrokom, 

predvsem v obdobju osnovne šole, kar je razvidno tudi iz intervjujev, ki sem jih naredila s 

pripadniki druge generacije. Menim, da se to dogaja pogosto, vendar mladih nihče ne vpraša 

po tem in učitelji se pretvarjajo, da tega ni oz. da tega ne opazijo. Takrat se otrok še bolj zapre 

vase in četudi ga povprašate, vam tega ne bo odkrito povedal. Boji se, da mu tega ne bi 

verjeli. S tem se občutek ponižanja še bolj poglobi. Pogosto so se o tem pripravljeni 

pogovoriti šele, ko odrastejo. 

Kamor koli odidemo, se moramo v tamkajšnjo družbo integrirati. To pomeni, da se mi 

prilagajamo družbi in družba nam. Nikakor pa ne pomeni, da se mora tisti, ki je v to družbo 

prišel, njej v celoti tudi prilagoditi. V tem je problem marsikatere družbe. Običajno mislimo, 

da se moramo prilagoditi mi, ko gremo nekam; običajno mislimo, da se tisti, ki pride k nam, 

mora prilagoditi nam. Ko se priseljenec prilagaja obstoječi družbi, gre za proces asimilacije – 

torej prilagoditve. Ko govorimo o prilaganju družbe in priseljencev, je ta proces obojestranski, 

je to integracija.  

Socialna integracija priseljencev in njihovih otrok, ki prihajajo iz držav bivše Jugoslavije v 

družbo etničnih Slovencev, je tisto, kar me je zanimalo, ko sem se odločila za temo diplomske 

naloge. Iz ugotovitev, ki sem jih dobila, potrjujem svojo prvo hipotezo, ki pravi, da so med 

prvo in drugo generacijo priseljencev velike razlike. Ugotavljam, da je druga generacija 

priseljencev rojenih v Sloveniji in rojenih v državi odhoda veliko bolj odprta za nove, 

drugačne stvari, za ustvarjanje življenja tudi v tujih državah. Druga generacija priseljencev 

konkurira etničnim Slovencem na vseh nivojih izobraževanja, zaposlitve ipd., ima svoje želje 
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in potrebe, ki se zelo razlikujejo od želja njihovih staršev. Iz neverbalnega opazovanja svojih 

udeležencev pri pogovoru zaznavam pri vseh pripadnikih druge generacije in prav tako prve 

generacije neko moč in željo, morda na nek način tudi potrebo po tem, da bi bili enakopravni 

etničnim Slovencem. Neizrečene besede mojih sogovornikov so povedale mnogo več kot 

besede v samih intervjujih. Ne glede na to, da je družba lahko velikokrat diskriminatorna do 

njih, imajo v sebi nekaj, kar ima vsak človek v razmerju do samega sebe, namreč ponos. 

Zavračam svojo drugo hipotezo, ki pravi, da se pripadniki druge generacije, ki so rojeni v 

Sloveniji, lažje integrirajo v družbo. Ugotovitve kažejo, da se tisti pripadniki druge generacije 

priseljencev, ki so rojeni v Sloveniji, in tudi tisti, ki so rojeni v državi odhoda, lahko enako 

intenzivno integrirajo v družbo. Pri intenziteti integracije v družbo etničnih Slovencev država 

rojstva ne igra nobene vloge. To potrjujejo odgovori mladih rojenih v Sloveniji in rojenih 

izven Slovenije, saj so si med seboj zelo podobni oz. se vsi skoraj opredeljujejo v enaki smeri 

razmišljanja in dojemanja.  

Za prihodnje generacije lahko sklepamo, da se bodo v družbo etničnih Slovencev še bolj 

integrirali. Za mnoge izmed njih skorajda ne bo več mogoče opaziti, da njihovo poreklo ni 

Slovenija.  

Na drugi strani se lahko zgodi popolnoma druga slika. Projekcije prebivalstva Slovenije, ki so 

objavljene na Statističnem uradu Republike Slovenije in so narejene do leta 2060, kažejo na 

veliko spremembo v številu prebivalstva Slovenije. Od leta 2010, ko naj bi v Sloveniji živela 

dobra dva milijona prebivalcev, se bo do leta 2060 ta številka spustila vse do enega milijona 

in šesto tisoč prebivalcev. Iz teh številk so izključeni priseljenci. Ko pa pogledamo številko, v 

katero so vključeni tudi slednji, se za Slovenijo leta 2060 skupaj s priseljenci pričakuje 

2.057.964 prebivalcev, kar pomeni, da bo število priseljencev predstavljalo slabo petino 

celotnega prebivalstva Slovenije. Do takrat bo Slovenija imela veliko časa, da izboljša svojo 

integracijsko politiko, kajti opazno je, da je ta sedaj vse prej kot na strani priseljencev. 

Najmanj kar je potrebno storiti, je zmanjšati čakalne vrste za birokratske zadeve, ki po večini 

trajajo tudi mesece, za pridobitev slovenskega državljanstva pa leta. Prav tako bo potrebnega 

še veliko časa za to, da se v državi vzpostavi pravičnejšo in enakopravnejšo obravnavo 

priseljencev in njihovih potomcev, še posebej slednjih, ki so del vzgojno izobraževalnega 

procesa; tukaj mislim zlasti na osnovne in srednje šole. Diskriminacija se v največji meri 

dogaja prav takrat, ko so otroci mladi in se ne znajo braniti pred tem – pravzaprav niti ne 
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vedo, kako naj se obranijo. Če diskriminacijo zaradi verske ali etnične pripadnosti izvaja 

učitelj, sta obramba in nasprotovanje temu še bolj otežena.  

Vsak človek ima pravico, da je to, kar je, in ima pravico, da govori svoj jezik ne glede na to, 

kje je. Zahteva, da priseljenci v etnični družbi Slovencev govorijo izključno slovenski jezik, je 

kršenje osnovnih človekovih pravic o svobodi govora. To zahtevo dominantne etnične 

skupine, tj. Slovencev, je občutila ena pripadnica prve generacije in odkrito povedala tudi v 

svojem intervjuju. Da se pripadniki druge generacije v družbi in tudi doma (pogostokrat) 

pogovarjajo v slovenskem jeziku, izhaja morda iz tega, ker se počutijo kot državljani 

Republike Slovenije ali morda zato, ker se jim zdi to prav. Prva generacija ta občutek 

pripadnosti Republiki Sloveniji ima, vendar mislim, da ne v taki obliki kot druga generacija. 

Menim, da prva generacija govori slovenski jezik bolj iz občutka, ker se jim zdi prav, da 

govorijo slovensko v družbi izven stanovanja.  

Vedno govorimo: »Bodi to, kar si«. Zato pravim: »Pusti mi, da sem to, kar sem.«  
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PRILOGE 
Druga generacija (rojeni v Sloveniji) 

PRILOGA 1 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

Amm, tata ma končano srednjo šolo, mama pa štiri leta osnovne. 

2. Katere veroizpovedi ste? 

Pravoslavne. 

3. Kateri etnični skupini pripadate? 

Srbi. 

4. Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših staršev tik pred prihodom v Slovenijo in katera je bila 

njihova prva zaposlitev ob prihodu v Slovenijo? 

Amm, nihče od njiju ni bil zaposlen pred prihodom v Slovenijo... Glede prve zaposlitve, 

mama je delala kot kuharca, tata pa je bil avtomehanik. 

5. Katera je trenutna zaposlitev Vaših staršev? 

Mama je čistilka, tata pa skrbi za opremo v nogometni šoli v Novi Gorici. 

6. Imate še kakšnega brata ali sestro? Ste vsi rojeni tu, v Sloveniji? 

Mam enga brata, ja, in oba sva rojena tle. 

7. Ali ste imeli sprva težave s sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na ulici oz. v igrišču,  v družbi 

vrstnikov...)? 

Ne, nobenih. 

8. Se družite z vrstniki, ki so, tako kot vi, priseljenci in potomci priseljencev, ali pa imate tudi 

prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

Ja, itak. Ma družim se z vsemi. 

9. Ali med vašimi prijatelji prevladujejo priseljenci in potomci priseljencev, ali etnični Slovenci? 

Maa, več al majn priseljenci in njihovi potomci. 

10.  Kateri jezik uporabljate, ko govorite z etničnimi Slovenci in v katerem jeziku govorite oz. se 

sporazumevate z drugimi potomci priseljencev? 

Z vsemi govorim itak več al majn slovensko, kšnkrat bosansko, odvisno no, od situacije. 

11.  V katerem jeziku komunicirate doma? 

Ma kukr kdaj, no.  

12.  To pomeni, da govorite tako slovensko kot tudi v materinem jeziku? 

Ja ja, tko ja, oba uporabljam. 

13.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste imeli manj 

možnosti, na primer, ko ste iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot 



 
 

manjvredno osebo, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 

neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih zagovarjali ali bi 

naj bile značilne za okolje, od koder prihajate)? Če DA, Vas prosim, da opišete takšen dogodek ali 

dogodke. 

Ja, ne lih pri iskanju šihta, no, ampak recimo v šoli in ko sm bla mlajša... zdej, konkretnega 

primera se lih ne spomnem, ampak se mi zdi, da pol, ko človek odrase, se zna postavit zase in 

se to pol konča nekako. 

14. Kako ste se ob tem počutili in kako ste na diskriminacijo ali ponižanje odzvali? 

Ne lih fajn... Odzvala sm se večinoma z jokom (smeh). 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

Amm, ma tko bom rekla, ku domača tujka. 

2. Ali se počutite kot državljanka Republike Slovenije? 

Ma vem, da sm zaradi dokumentov Slovenka (smeh), če ne se pa s tem, kjero državljanstvo 

mam, ne obremenjujem lih kej dosti. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

(kratek premor) Sorodniki, recimo. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Mmm, šiht, družina, stanovanje, na splošno življenje, ku smo si ga tle oblikovali. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla Vaša družina? Kako pogosto? 

Obiskujem ja, sam odvisno od časa. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, Skype...) 

Tudi to, ja... Am, z obiski, kšna pisma, internet itak, Skype. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Mah, mislim da ne, ne nima. Edina razlika je, da ti, kukr praviš »drugačni«, se bol posvetijo 

delu in družini. Slovenci so več al majn vsak zase. 

8. Kje zaznavate največje podobnosti in kje največje razlike med priseljenci, potomci priseljencev in 

etničnimi Slovenci/Slovenkami? 

Ma sej, kukr sm že rekla, povezanost z družino. 

9. Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični skupini Vaših staršev, ali kot etničen Slovenec, to je kot 

nekdo, ki je v celoti sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih Slovencev? 

Amm, bi rekla da nekako pou pou, jezik itak moraš znat, tko da si ga že s tem, ko si se ga 

nauču, sprejel, starši so pa starši in živiš kukr so te oni navadli. 



 
 

10.  Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično pripadnost Vaših staršev in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Ma ne verjamem lih, no. 

11.  Vam je bližje kultura Vaših staršev (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Staršev sigurno. 

12.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Ma nimam nekega posebnega odnosa, vsak živi svoje življenje. 

13.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajajo Vaši starši? Prosim, navedite razloge. 

Ma ne bi se vrnila, ku me itak nč ne veže tja, razn par sorodnikov. Ustvarla sm si vse tle, tko 

da ne vidim nekega bistvenega razloga. 

14.  Ste aktiven član kakšnega drugega društva ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi etnični 

Slovenci, na primer kakšnega športnega društva, gasilskega društva, pevskega zbora, morebiti 

sodelujete pri delu krajevne skupnosti? 

Ne. 

15.  Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadajo 

Vaši starši in Vi? 

Ma več ku otroci znajo in se naučijo, bulš je, ne glede na to za kjero etnično skupino gre. 

Jezika se pa itak doma navadi. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam, mogoče celo nazaj v državo od koder so prišli Vaši starši? Ali predstavlja Slovenija Vašo 

prihodnost, se vidite v njej? 

Trenutno sm zadovoljna, tudi če se bom kdaj selila, ne bo to država mojih staršev. Slovenija 

je moja sedanjost, za prihodnost pa nimam pojma, kam me bo odnesla. 

2. Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? 

Sigurno. 

3. Ali se vam zdi pomembno katere narodnosti je vaš partner oziroma, ali se vam zdi, da ste oseba, ki 

bi izbrala partnerja glede na pripadnost etnični skupini/narodnost? 

Ni mi važno, sej osebo prvo spoznaš, ne sprašuješ je, če moli al meditira in če je z Bosne, a ne. 

 



 
 

KLJU ČNI POJMI 

• Slovenski jezik 

• Sporazumevanje 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Prijatelji 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

SLOVENSKI JEZIK 

- Kateri jezik uporabljate, ko govorite z 
etničnimi Slovenci in v katerem jeziku 
govorite oz. se sporazumevate z drugimi 
potomci priseljencev? 

- V katerem jeziku komunicirate doma? 

- To pomeni, da govorite tako slovensko kot 
tudi v materinem jeziku? 

- Z vsemi govorim itak več al majn 
slovensko, kšnkrat bosansko, odvisno no, 
od situacije. 

- Ma kukr kdaj , no. 

- Ja ja, tko ja, oba uporabljam. 

SPORAZUMEVANJE 

- Ali ste imeli sprva težave s 
sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na 
igrišču, na ulici, v družbi vrstnikov… )? 

- Ne, nobenih. 

DRUŽINA 

- Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

- Katere veroizpovedi ste? 

- Kateri etnični skupini pripadate? 

- Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših 
staršev tik pred prihodom v Slovenijo in 
katera je bila njihova prva zaposlitev ob 
prihodu v Slovenijo? 

- Katera je trenutna zaposlitev Vaših 
staršev? 

- Amm, tata ma končano srednjo šolo, mama 
pa štiri leta osnovne. 

- Pravoslavne. 

- Srbi. 

- Amm, nihče od njiju ni bil zaposlen pred 
prihodom v Slovenijo... Glede prve 
zaposlitve, mama je delala kot kuharca, 
tata pa je bil avtomehanik. 

- Mama je čistilka , tata pa skrbi za opremo 



 
 

- Imate še kakšnega brata ali sestro? Ste vsi 
rojeni tu, v Sloveniji? 

v nogometni šoli v Novi Gorici. 

- Mam enga brata, ja, in oba sva rojena tle. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Kje zaznavate največje podobnosti in 
razlike med priseljenci, potomci 
priseljencev in etničnimi Slovenci? 

- Vam je bližje kultura Vaših staršev 
(vrednote, npr. odnos do dela, družine, 
zdravja, prostega časa..., jezik, literatura, 
zgodovina, glasba...) ali kultura, ki 
prevladuje v Republiki Sloveniji? 

- Mah, mislim da ne, ne nima. Edina razlika 
je, da ti, kukr praviš »drugačni«, se bol 
posvetijo delu in družini. Slovenci so več 
al majn vsak zase. 

- Ma sej, kukr sm že rekla, povezanost z 
družino. 

- Staršev sigurno. 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Kako ste se pri tem odzvali? 

- Ma nimam nekega posebnega odnosa, 
vsak živi svoje življenje. 

- Ja, ne lih pri iskanju šihta, no, ampak 
recimo v šoli in ko sm bla mlajša... zdej, 
konkretnega primera se lih ne spomnem, 
ampak se mi zdi, da pol, ko človek odrase, 
se zna postavit zase in se to pol konča 
nekako. 

- Ne lih fajn... odzvala sm se večinoma z 
jokom (smeh). 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

- Ali se počutite kot državljanka Republike 
Slovenije? 

- Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični 

- Amm, ma tko bom rekla, ku domača tujka. 

- Ma vem, da sm zaradi dokumentov 
Slovenka (smeh), če ne se pa s tem, kjero 
državljanstvo mam, ne obremenjujem lih 
kej dosti. 



 
 

skupini Vaših staršev, ali kot etničen 
Slovenec, to je kot nekdo, ki je v celoti 
sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih 
Slovencev? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično 
pripadnost Vaših staršev in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

- Amm, bi rekla da nekako pou pou, jezik 
itak moraš znat, tko da si ga že s tem, ko si 
se ga nauču, sprejeu, starši so pa starši in 
živiš kukr so te oni navadli. 

- Ma ne verjamem lih, no. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla 
Vaša družina? Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? 
Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, 
internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili  v kraje, iz katerih prihajajo 
Vaši starši? 

- (kratek premor) Sorodniki, recimo. 

- Mmm, šiht, družina, stanovanje, na 
splošno življenje, ku smo si ga tle 
oblikovali. 

- Obiskujem ja, sam odvisno od časa. 

- Tudi to, ja... Am, z obiski, kšna pisma, 
internet itak, Skype. 

- Ma ne bi se vrnila, ku me itak nč ne veže 
tja, razn par sorodnikov. Ustvarla sm si use 
tle, tko da ne vidim nekega bistvenega 
razloga. 

PRIJATELJI 

- Se družite z vrstniki, ki so, tako kot Vi, 
priseljenci in potomci priseljencev, ali pa 
imate tudi prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

- Ali med vašimi prijatelji prevladujejo 
priseljenci in potomci priseljencev, ali 
etnični Slovenci? 

- Ja, itak. Ma družim se z vsemi. 

- Maa, več al majn priseljenci in njihovi 
potomci. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder so prišli Vaši starši? Ali 
predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se 
vidite v njej? 

- Ste aktiven član kakšnega drugega društva 
ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi 
etnični Slovenci, na primer kakšnega 
športnega društva, gasilskega društva, 
pevskega zbora, morebiti sodelujete pri 
delu krajevne skupnosti? 

- Trenutno sm zadovoljna, tudi če se bom 
kdaj selila, ne bo to država mojih staršev. 
Slovenija je moja sedanjost, za 
prihodnost pa nimam pojma, kam me bo 
odnesla. 

- Ne. 



 
 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadajo Vaši starši in Vi? 

- Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? 

- Ali se vam zdi pomembno katere 
narodnosti je vaš partner oziroma, ali se 
vam zdi, da ste oseba, ki bi izbrala 
partnerja glede na pripadnost etnični 
skupini/narodnost? 

- Ma več ku otroci znajo in se naučijo , bulš 
je, ne glede na to za kjero etnično skupino 
gre. Jezika se pa itak doma navadi. 

- Sigurno. 

- Ni mi važno, sej osebo prvo spoznaš, ne 
sprašuješ je, če moli al meditira in če je z 
Bosne, a ne. 

 

PRILOGA 2 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

Oba imata končano srednjo šolo, mama ekonomsko, tata pa vojaško. 

2. Katere veroizpovedi ste? 

Neopredeljena veroizpoved. 

3. Kateri etnični skupini pripadate? 

Ma ne bi odgovoru na to vprašanje. 

4. Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših staršev tik pred prihodom v Slovenijo in katera je bila 

njihova prva zaposlitev ob prihodu v Slovenijo? 

Oče je bil komandir na karauli, mama je pa rojena v Sloveniji. 

5. Katera je trenutna zaposlitev Vaših staršev? 

Oče je občinski redar, mama pa dela kot bančna uslužbenka. 

6. Imate še kakšnega brata ali sestro? Ste vsi rojeni tu, v Sloveniji? 

Da, imam enega brata. Da, oba sva rojena v Šempetru pri Gorici.  

7. Ali ste imeli sprva težave s sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na ulici oz. v igrišču,  v družbi 

vrstnikov...)? 

Ne, nism imel teh problemov... so me starši vzgajali pretežno v slovenskih običajih. 

8. Se družite z vrstniki, ki so, tako kot vi, priseljenci in potomci priseljencev, ali pa imate tudi 

prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

Imam prijatelje etni čne Slovence, ee, kot priseljence. 

9. Ali med vašimi prijatelji prevladujejo priseljenci in potomci priseljencev, ali etnični Slovenci? 



 
 

Eee, polovica... nekje na sredini, pou teh pou ostalih.  

10.  Kateri jezik uporabljate, ko govorite z etničnimi Slovenci in v katerem jeziku govorite oz. se 

sporazumevate z drugimi potomci priseljencev? 

Eee, z etničnimi Slovenci govorim seveda slovensko, s priseljenci pa mešano. Kdaj, ee, v 

nekaterih situacijah, resnih, slovensko, v nekaterih situacijah, sproščenih, pa pride bolj do 

izraza naš jezik. 

11.  V katerem jeziku komunicirate doma? 

Eee, doma komuniciramo tudi mešano, slovenščina in eee, srbohrvaščina. 

12.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste imeli manj 

možnosti, na primer, ko ste iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot 

manjvredno osebo, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 

neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih zagovarjali ali bi 

naj bile značilne za okolje, od koder prihajate)? Če DA, Vas prosim, da opišete takšen dogodek ali 

dogodke. 

Ee, imel sem samo en problem v osnovni šoli, ko je sošolec v sedmem razredu izrekel, da je 

treba izvesti etnično čiščenje na Balkanu, takrat smo... so prišli tudi starši v šolo in smo imeli 

individualni pogovor z razredničarko, na koncu se je vse izteklo v redu. 

13.  Kako ste se ob tem počutili in kako ste na diskriminacijo ali ponižanje odzvali? 

Eee, razžaljenega, jeznega in ob eni strani tudi nemočnega. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujec ali kot domačin? 

Kot domačin... Mislim, da sem se popolnoma asimiliral v okolje in nimam nobenih 

problemov. 

2. Ali se počutite kot državljan Republike Slovenije? 

Ne, ne počutim se kot državljan, prej čutim neko lokalno pripadnost kot nacionalno. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

Eee, na domovino mojih staršev me veže predvsem jezik pa kultura, pa tradicija, druženja in 

to je to. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Aaa, na Slovenijo me veže predvsem to življenje, ki sem ga preživel tukaj, otroška leta, ti 

spomini predvsem. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla Vaša družina? Kako pogosto? 

Da, obiskujem, vsaj dvakrat do trikrat letno odidem v Srbijo ali Bosno. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, Srbije? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, 

Skype...) 



 
 

Da, imam veliko kontakta preko facebook-a, to je tudi najcenejši način. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Eee, mislim, da naši ljudje, eee, ti pripadniki bivše Jugoslavije... več dajo na družino. No, 

takšen občutek sm dobil jaz, več dajo na druženje, na način prehranjevanja, več dajo na hec, 

bolj je sproščena situacija. Medtem pa ko Slovenci so bolj disciplinirani, trdni in delovni 

narod. Bolj zadržani, težko izrazijo svoja čustva no. 

8. Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični skupini Vaših staršev, ali kot etničen Slovenec, to je kot 

nekdo, ki je v celoti sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih Slovencev? 

Eee, sprejel sem seveda vse te vrednote, jezik, vendar kulturo ohranjam še vedno našo, tako 

da nisem v popolnosti ne eno, ne drugo, tako da nekaj v sredini, neka mešanica. Nek 

kompromis mora obstajati vedno. 

9. Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično pripadnost Vaših staršev in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Mmmm... vse se da, če se hoče. 

10.  Vam je bližje kultura Vaših staršev (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Bližje mi je kultura mojih staršev, kajti zelo sem navezan na to kulturo, zato tako rad 

obiskujem te južne kraje in se tudi počutim bolj sproščenega. 

11.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Aaa, čisto ok, čisto normalen, eee, tudi eden izmed najboljših prjatlov je Hrvat, drugi je 

Makedonec, tako da ne delamo nekih etničnih, eee, problemov. 

12.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajajo Vaši starši? Prosim, navedite razloge. 

Zanimivo vprašanje... velikokrat sem razmišljau o tem. Kot mlad osnovnošolec sem 

velikokrat razmišljau o tem, kako bi zelo rad odšeu dol živet, kako je tukaj brezveze, toda, 

da, z leti sem začeu razmišljati, da moram gledat malo na prihodnost, na standard in mislim, 

da mi trenutno nudi boljši standard tale država, država Slovenija. 

13.  Ste aktiven član kakšnega drugega društva ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi etnični 

Slovenci, na primer kakšnega športnega društva, gasilskega društva, pevskega zbora, morebiti 

sodelujete pri delu krajevne skupnosti? 

Včlanjen sem v, eee... mladinski center Nova Gorica, kjer se izvajajo razni krožki, razni tečaji 

jezikov in športne prireditve. 

14.  Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadajo 

Vaši starši in Vi? 



 
 

Aaa, da, mislim da je prou, da otrok pozna zgodovino svojih staršev. Potem pa, ob 

dopolnjenem osemnajstem letu naj se sam odloči, kaj je prav za njega. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam, mogoče celo nazaj v državo od koder so prišli Vaši starši? Ali predstavlja Slovenija Vašo 

prihodnost, se vidite v njej? 

Da, sem, sem zelo zadovoljen s svojim življenjem. Mislim, da mi ničesar ne manjka in da 

imam vse pogoje za dobro življenje. Nimam, predvsem iz ekonomskih razlogov. Nameravam 

pa oditi v tujino in si poiskati kakšno delovno mesto, recimo v Švici, Nemčiji, Italiji in potem 

naprej. 

2. Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? 

Da, seveda, mislim da je to zelo pomembno. Do osemnajstega leta bom otroka poučeval o tem, 

potem pa kot sem že rekel, naj se sam odloči, ne bo pa seveda diskriminatorno vplivalo na 

njega in njegovo mišljenje, bom samo predstavljal dejstva. 

3. Ali se vam zdi pomembno katere narodnosti je vaša partnerka oziroma, ali se vam zdi, da ste 

oseba, ki bi izbrala partnerko glede na pripadnost etnični skupini/narodnost? 

Popolnoma nepomembno mi je. 

KLJU ČNI POJMI 

• Slovenski jezik 

• Sporazumevanje 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Prijatelji 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

 



 
 

SLOVENSKI JEZIK 

- Kateri jezik uporabljate, ko govorite z 
etničnimi Slovenci in v katerem jeziku 
govorite oz. se sporazumevate z drugimi 
potomci priseljencev? 

- V katerem jeziku komunicirate doma? 

- Eee, z etničnimi Slovenci govorim seveda 
slovensko, s priseljenci pa mešano. Kdaj, 
ee, v nekaterih situacijah, resnih, 
slovensko, v nekaterih situacijah, 
sproščenih, pa pride bolj do izraza naš 
jezik. 

- Eee, doma komuniciramo tudi mešano, 
slovenščina in eee, srbohrvaščina. 

SPORAZUMEVANJE 

- Ali ste imeli sprva težave s 
sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na 
igrišču, na ulici, v družbi vrstnikov… )? 

- Ne, nism imel teh problemov... so me starši 
vzgajali pretežno v Slovenskih običajih. 

DRUŽINA 

- Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

- Katere veroizpovedi ste? 

- Kateri etnični skupini pripadate? 

- Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših 
staršev tik pred prihodom v Slovenijo in 
katera je bila njihova prva zaposlitev ob 
prihodu v Slovenijo? 

- Katera je trenutna zaposlitev Vaših 
staršev? 

- Imate še kakšnega brata ali sestro? Ste vsi 
rojeni tu, v Sloveniji? 

- Oba imata končano srednjo šolo, mama 
ekonomsko, tata pa vojaško. 

- Neopredeljena veroizpoved. 

- Ma ne bi odgovoru na to vprašanje. 

- Oče je bil komandir  na karauli, mama 
je pa rojena v Sloveniji. 

- Oče je občinski redar, mama pa dela 
kot bančna uslužbenka. 

- Da, imam enega brata. Da, oba sva rojena 
v Šempetru pri Gorici. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Kje zaznavate največje podobnosti in 
razlike med priseljenci, potomci 
priseljencev in etničnimi Slovenci? 

- Vam je bližje kultura Vaših staršev 
(vrednote, npr. odnos do dela, družine, 
zdravja, prostega časa..., jezik, literatura, 

- Eee, mislim, da naši ljudje, eee, ti 
pripadniki bivše Jugoslavije... več dajo na 
družino. No, takšen občutek sm dobil jaz, 
več dajo na druženje, na način 
prehranjevanja, več dajo na hec, bolj je 
sproščena situacija. Medtem pa ko Slovenci 
so bolj  disciplinirani , trdni  in delovni 
narod. Bolj zadržani, težko izrazijo svoja 
čustva no. 

- Bližje mi je kultura  mojih staršev, kajti 
zelo sem navezan na to kulturo  zato tako 
rad obiskujem te južne kraje in se tudi 
počutim bolj sproščenega. 



 
 

zgodovina, glasba...) ali kultura, ki 
prevladuje v Republiki Sloveniji? 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Kako ste se pri tem odzvali? 

- Aaa, čisto ok, čisto normalen, eee, tudi 
eden izmed najboljših prjatlov je Hrvat 
drugi je Makedonec, tako da ne delamo 
nekih etničnih, eee, problemov. 

- Ee, imel sem samo en problem v osnovni 
šoli, ko je sošolec v sedmem razredu 
izrekel, da je treba izvesti etnično čiščenje 
na Balkanu, takrat smo... so prišli tudi 
starši v šolo in smo imeli individualni 
pogovor z razredničarko, na koncu se je 
vse izteklo v redu. 

- Eee, razžaljenega, jeznega in ob eni strani 
tudi nemočnega. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujec ali kot domačin? 

- Ali se počutite kot državljan Republike 
Slovenije? 

- Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični 
skupini Vaših staršev, ali kot etničen 
Slovenec, to je kot nekdo, ki je v celoti 
sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih 
Slovencev? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično 
pripadnost Vaših staršev in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

- Kot domačin... mislim, da sem se 
popolnoma asimiliral v okolje in nimam 
nobenih problemov. 

- Ne, ne počutim se kot državljan, prej čutim  
neko lokalno pripadnost kot nacionalno. 

- Eee, sprejel sem seveda vse te vrednote, 
jezik, vendar kulturo ohranjam  še vedno 
našo, tako da nisem v popolnosti ne eno, 
ne drugo, tako da nekaj v sredini, neka 
mešanica. Nek kompromis mora obstajati 
vedno. 

- Mmmm... vse se da, če se hoče. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla 
Vaša družina? Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, 
Srbije? Kako ohranjate stike? (obiski, 

- Eee, na domovino mojih staršev me veže 
predvsem jezik pa kultura, pa tradicija , 
druženja in to je to. 

- Aaa, na Slovenijo me veže predvsem to 
življenje, ki sem ga preživel tukaj, 
otroška leta, ti spomini predvsem. 

- Da, obiskujem, vsaj dvakrat do trikrat 



 
 

pisma, internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili  v kraje, iz katerih prihajajo 
Vaši starši? 

letno odidem v Srbijo ali Bosno. 

- Da, imam veliko kontakta preko facebook-
a, to je tudi najcenejši način. 

- Zanimivo vprašanje... velikokrat sem 
razmišljau o tem. Kot  mlad osnovnošolec 
sem velikokrat razmišljau o tem, kako bi 
zelo rad odšeu dol živet, kako je tukaj 
brezveze, toda, da, z leti sem začeu 
razmišljati, da moram gledat malo na 
prihodnost, na standard in mislim, da mi 
trenutno nudi boljši standard tale država, 
država Slovenija. 

PRIJATELJI 

- Se družite z vrstniki, ki so, tako kot Vi, 
priseljenci in potomci priseljencev, ali pa 
imate tudi prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

- Ali med vašimi prijatelji prevladujejo 
priseljenci in potomci priseljencev, ali 
etnični Slovenci? 

- Imam prijatelje etnične Slovence, ee, kot 
priseljence. 

- Eee, polovica... nekje na sredini, pou teh 
pou ostalih. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder so prišli Vaši starši? Ali 
predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se 
vidite v njej? 

- Ste aktiven član kakšnega drugega društva 
ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi 
etnični Slovenci, na primer kakšnega 
športnega društva, gasilskega društva, 
pevskega zbora, morebiti sodelujete pri 
delu krajevne skupnosti? 

- Da, sem, sem zelo zadovoljen s svojim 
življenjem. Mislim, da mi ničesar ne 
manjka in da imam vse pogoje za dobro 
življenje. Nimam, predvsem iz ekonomskih 
razlogov. Nameravam pa oditi v tujino in 
si poiskati kakšno delovno mesto, recimo v 
Švici, Nemčiji, Italiji in potem naprej. 

- Včlanjen sem v, eee... mladinski center 
Nova Gorica, kjer se izvajajo razni krožki, 
razni tečaji jezikov in športne prireditve. 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadajo Vaši starši in Vi? 

- Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? 

- Ali se vam zdi pomembno katere 
narodnosti je vaša partnerka oziroma, ali 

- Aaa, da mislim, da je prou, da otrok pozna 
zgodovino svojih staršev. Potem pa, ob 
dopolnjenem osemnajstem letu naj se sam 
odloči kaj je prav za njega. 

- Da, seveda. Mislim , da je to zelo 
pomembno. Do osemnajstega leta bom 
otroka poučeval o tem, potem pa, kot sem 
že rekel, naj se sam odloči, ne bo pa seveda 
diskriminatorno vplivalo na njega in 



 
 

se vam zdi, da ste oseba, ki bi izbrala 
partnerko glede na pripadnost etnični 
skupini/narodnost? 

njegovo mišljenje, bom samo predstavljal 
dejstva. 

- Popolnoma nepomembno mi je. 

 

PRILOGA 3 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

Mama je končala štiri leta osnovne, oče ma pa srednješolsko izobrazbo. 

2. Katere veroizpovedi ste? 

Bom reku, da sm ateist. 

3. Kateri etnični skupini pripadate? 

Srbi. 

4. Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših staršev tik pred prihodom v Slovenijo in katera je bila 

njihova prva zaposlitev ob prihodu v Slovenijo? 

Ravno zarad prve zaposlitve sta prišla sm, začela pa sta kot kuharca oziroma avtomehanik. 

5. Katera je trenutna zaposlitev Vaših staršev? 

Mama je čistilka, oče pa distributer športne opreme. 

6. Imate še kakšnega brata ali sestro? Ste vsi rojeni tu, v Sloveniji? 

Aaa, imam ja, eno sestro in oba sva tukaj rojena, v Sloveniji. 

7. Ali ste imeli sprva težave s sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na ulici oz. v igrišču,  v družbi 

vrstnikov...)? 

Ne, v bistvu, ker sem itak odraščal tuki, tako da... ni bilo nobenih težav, itak jezika sta si 

podobna, tako da... 

8. Se družite z vrstniki, ki so, tako kot vi, priseljenci in potomci priseljencev, ali pa imate tudi 

prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

Ja, družim se z vsemi, itak, ker so itak prepleteni vsi, tako da... se  ne morš izognit temu. 

9. Ali med vašimi prijatelji prevladujejo priseljenci in potomci priseljencev, ali etnični Slovenci? 

Aaaa... ma po moje nekje enako, enak procent. 

10.  Kateri jezik uporabljate, ko govorite z etničnimi Slovenci in v katerem jeziku govorite oz. se 

sporazumevate z drugimi potomci priseljencev? 

Aaa, v bistvu uporabljam z vsemi slovenski, aaa, pač goriški sleng. 

11.  V katerem jeziku komunicirate doma? 

Doma komuniciramo, aaa... mešano bi rekel, ne, malo enga malo druzga. 



 
 

12.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste imeli manj 

možnosti, na primer, ko ste iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot 

manjvredno osebo, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 

neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih zagovarjali ali bi 

naj bile značilne za okolje, od koder prihajate)? Če DA, Vas prosim, da opišete takšen dogodek ali 

dogodke. 

Ma ne, v bistvu, da bi se spomnu kakšne diskriminacije konkretne ne, ne, ni bilo tega. 

Mogoče kakšne zbadljivke tko, ampak ne, ne direktne, ne neposredne. Aa, mogoče k je bla 

tista vojna, se je neki dalo tko slutit, ampak nč konkretnega. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujec ali kot domačin? 

Aaa, v bistvu se počutim kot domačin svojega kraja, ne toliko kot domačin Slovenije. Mislim, 

da me tudi tisti, ki me poznajo, dojemajo tako. 

2. Ali se počutite kot državljan Republike Slovenije? 

Da. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

V bistvu samo sorodniki, ne, če ne bi bilo sorodnikov, verjetno ni ničesar kar te veže, ne. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Nč, domač kraj me veže, edino to, pač Nova Gorica. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla Vaša družina? Kako pogosto? 

Ne več toliko pogosto, kolikor v mladih letih, tudi zaradi obveznosti, določenih, npr. služba, 

faks, ne, vse te zadeve. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, Skype...) 

Aa, v bistvu slabo ohranjam stike, moram rečt. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Aaa, definitivno neke razlike so, a... kakšni kulturni vzorci, ne, a... drugačni so, ne, 

spremenjeni, ampak v osnovi bi reku, da je, da je precej podobno, no. Recimo ja, navezanost 

na starše – ni razlike, ne, med nekom, ki je Slovenc in nekom ki prihaja iz drugje, tak da ni 

velikih razlik, no, podobnosti so. 

8. Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični skupini Vaših staršev, ali kot etničen Slovenec, to je kot 

nekdo, ki je v celoti sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih Slovencev? 



 
 

V bistvu to prvo, no, ker če bi se počutu kot etnični Slovenec bi pol zanikau vse, kar je pred 

mano, no, kot da bi, ne vem, postau druga oseba na podlagi nečesa, kar ne more bit, ni nekih 

temeljev, no, za to. 

9. Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično pripadnost Vaših staršev in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

(dolg premor) Težko. Dvomim no, da bi se dalo. 

10.  Vam je bližje kultura Vaših staršev (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Amm... bližje definitivno staršev, ne, ampak moram rečt, da se prepletajo, ne, kulture, ne. S 

časoma vedno bolj sprejemaš neki druzga, ne, čeprav ohranjaš tisto prvo, ne. 

11.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Ja, v bistvu gre za dve stvari, tko nevem, podobnost in neko isto mišljenje, kokr konflikti, ne, 

ki pa se lahko pojavijo, ampak to je predvsem zaradi, nevem, osebnosti, ne, ah, nekoga, ne. 

12.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajajo Vaši starši? Prosim, navedite razloge. 

Definitivno ne. Aa, bom reku, razvoj same države, recimo Slovenije, je dosti naprednejši od 

države, iz katere prihajajo starši, tko da nima smisla it nekam nazaj in, ne, si delat, bom reku 

tako, »problema«. 

13.  Ste aktiven član kakšnega drugega društva ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi etnični 

Slovenci, na primer kakšnega športnega društva, gasilskega društva, pevskega zbora, morebiti 

sodelujete pri delu krajevne skupnosti? 

Ne. 

14.  Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadajo 

Vaši starši in Vi? 

Ne, v šoli... v šoli mislim, da to ni potrebno, če že učiš neki otroka, kar izhaja iz tvoje kulture 

oziroma kulture svojih staršev, je potem na tebi, ne, pač tisto breme, ki ga nosiš, kako boš 

otroke naučil oziroma jim razložil, ne, stvari. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam, mogoče celo nazaj v državo od koder so prišli Vaši starši? Ali predstavlja Slovenija Vašo 

prihodnost, se vidite v njej? 

Da, moram rečt, da ja, dokaj zadovoljen, ne bom reku maksimalno, ampak lahko bi bilo 

boljše... ampak ni, ni težav. Tega ne bo potrdil, ammm, ker se mi zdi, da nevem, bi znalo biti 

v prihodnosti tudi kej druzga, na vidiku. 



 
 

2. Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? 

Aaa, bom reku tko, bolj mogoče kakšnega spoznavanja iz radovednosti, ampak da bi jim zdej 

postavlju neke tradicionalne vrednote, katerih sam ne občutim tako močno, ne, nevem zakaj 

bi njim, ne... uuu, u tej družbi bi se samo spopadali s konflikti, ne, se mi zdi, ne. Bi se 

srečevali s precej problemi, bom reku tako. 

3. Ali se vam zdi pomembno katere narodnosti je vaša partnerka oziroma, ali se vam zdi, da ste 

oseba, ki bi izbrala partnerko glede na pripadnost etnični skupini/narodnost? 

Ni pomembno. 

KLJU ČNI POJMI 

• Slovenski jezik 

• Sporazumevanje 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Prijatelji 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

SLOVENSKI JEZIK 

- Kateri jezik uporabljate, ko govorite z 
etničnimi Slovenci in v katerem jeziku 
govorite oz. se sporazumevate z drugimi 
potomci priseljencev? 

- V katerem jeziku komunicirate doma? 

- Aaa, v bistvu uporabljam z vsemi 
slovenski, aaa, pač goriški sleng. 

- Doma komuniciramo, aaa... mešano bi 
rekel, ne, malo enga malo druzga. 

SPORAZUMEVANJE 

- Ali ste imeli sprva težave s 
sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na 
igrišču, na ulici, v družbi vrstnikov… )? 

- Ne, v bistvu, ker sem itak odraščal tuki, 
tako da... ni bilo nobenih težav, itak jezika 
sta si podobna, tako da... 

DRUŽINA 



 
 

- Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

- Katere veroizpovedi ste? 

- Kateri etnični skupini pripadate? 

- Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših 
staršev tik pred prihodom v Slovenijo in 
katera je bila njihova prva zaposlitev ob 
prihodu v Slovenijo? 

- Katera je trenutna zaposlitev Vaših 
staršev? 

- Imate še kakšnega brata ali sestro? Ste vsi 
rojeni tu, v Sloveniji? 

- Mama je končala štiri leta osnovne, oče 
ma pa srednješolsko izobrazbo. 

- Bom reku, da sm ateist 

- Srbi. 

- Ravno zarad prve zaposlitve sta prišla sm, 
začela pa sta kot kuharca oziroma 
avtomehanik. 

- Mama je čistilka , oče pa distributer 
športne opreme. 

- Aaa, imam ja, eno sestro in oba sva tukaj 
rojena, v Sloveniji. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Vam je bližje kultura Vaših staršev 
(vrednote, npr. odnos do dela, družine, 
zdravja, prostega časa..., jezik, literatura, 
zgodovina, glasba...) ali kultura, ki 
prevladuje v Republiki Sloveniji? 

- Aaa definitivno neke razlike so, a... kakšni 
kulturni vzorci, ne, a... drugačni so, ne, 
spremenjeni, ampak v osnovi bi reku, da je, 
da je precej podobno, no. Recimo ja, 
navezanost na starše – ni razlike, ne, med 
nekom, ki je Slovenc in nekom, ki prihaja 
iz drugje, tak da ni velikih razlik, no, 
podobnosti so. 

- V bistvu to prvo, no, ker če bi se počutu 
kot etnični Slovenec, bi pol zanikau vse, kar 
je pred mano, no, kot da bi, ne vem, postau 
druga oseba na podlagi nečesa, kar ne more 
bit, ni nekih temeljev, no, za to. 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Ja, v bistvu gre za dve stvari, tko ne vem, 
podobnost in neko istomišljenje, kokr 
konflikti , ne, ki pa se lahko pojavijo, 
ampak to je predvsem zaradi, ne vem, 
osebnosti, ne, ah, nekoga, ne. 

- Ma ne, v bistvu, da bi se spomnu kakšne 
diskriminacije konkretne ne, ne, ni bilo 
tega. Mogoče kakšne zbadljivke tko, 
ampak ne, ne direktne, ne neposredne. Aa, 
mogoče k je bla tista vojna, se je neki dalo 
tko slutit, ampak nč konkretnega. 



 
 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujec ali kot domačin? 

- Ali se počutite kot državljan Republike 
Slovenije? 

- Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični 
skupini Vaših staršev, ali kot etničen 
Slovenec, to je kot nekdo, ki je v celoti 
sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih 
Slovencev? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično 
pripadnost Vaših staršev in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

- Aaa, v bistvu se počutim kot domačin 
svojega kraja, ne toliko kot domačin 
Slovenije. Mislim, da me tudi tisti, ki me 
poznajo, dojemajo tako. 

- Da. 

- Amm... bližje definitivno staršev, ne, 
ampak moram rečt, da se prepletajo, ne, 
kulture, ne. S časoma vedno bolj sprejemaš 
neki druzga, ne, čeprav ohranjaš tisto 
prvo, ne. 

- (dolg premor) Težko. Dvomim no, da bi se 
dalo. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla 
Vaša družina? Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? 
Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, 
internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili  v kraje, iz katerih prihajajo 
Vaši starši? 

- V bistvu samo sorodniki, ne, če ne bi bilo 
sorodnikov, verjetno ni ničesar kar te veže, 
ne. 

- Nč, domač kraj me veže, edino to, pač 
Nova Gorica. 

- Ne več toliko pogosto, kolikor v mladih 
letih, tudi zaradi obveznosti, določenih, npr. 
služba, faks, ne, vse te zadeve. 

- Aa, v bistvu slabo ohranjam stike, moram 
rečt. 

- Definitivno ne. Aa, bom reku, razvoj same 
države, recimo Slovenije, je dosti 
naprednejši od države, iz katere prihajajo 
starši, tko da nima smisla it nekam nazaj in, 
ne, si delat, bom reku tako, »problema«. 

PRIJATELJI 

- Se družite z vrstniki, ki so, tako kot Vi, 
priseljenci in potomci priseljencev, ali pa 
imate tudi prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

- Ali med vašimi prijatelji prevladujejo 
priseljenci in potomci priseljencev, ali 
etnični Slovenci? 

- Ja, družim se z vsemi, itak, ker so itak 
prepelteni vsi, tako da... se  ne morš izognit 
temu. 

- Aaaa... ma po moje nekje enako, enak 
procent. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 

- Da, moram rečt, da ja, dokaj zadovoljen, 
nebom reku maksimalno, ampak lahko bi 



 
 

preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder so prišli Vaši starši? Ali 
predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se 
vidite v njej? 

- Ste aktiven član kakšnega drugega društva 
ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi 
etnični Slovenci, na primer kakšnega 
športnega društva, gasilskega društva, 
pevskega zbora, morebiti sodelujete pri 
delu krajevne skupnosti? 

bilo boljše... ampak ni, ni težav. Tega ne 
bo potrdil, ammm, ker se mi zdi, da... ne 
vem, bi znalo biti v prihodnosti tudi kej 
druzga, na vidiku. 

- Ne. 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadajo Vaši starši in Vi? 

- Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? 

- Ali se vam zdi pomembno katere 
narodnosti je vaša partnerka oziroma, ali 
se vam zdi, da ste oseba, ki bi izbrala 
partnerko glede na pripadnost etnični 
skupini/narodnost? 

- Ne, v šoli... v šoli mislim, da to ni 
potrebno, če že učiš neki otroka, kar izhaja 
iz tvoje kulture oziroma kulture svojih 
staršev, je potem na tebi, ne, pač tisto 
breme, ki ga nosiš, kako boš otroke naučil 
oziroma jim razložil, ne, stvari. 

- Aaa, bom reku tko, bolj mogoče kakšnega 
spoznavanja iz radovednosti, ampak da bi 
jim zdej postavlju neke tradicionalne 
vrednote, katerih sam ne občutim tako 
močno, ne, ne vem zakaj bi njim, ne... uuu, 
u tej družbi bi se samo spopadali s konflikti, 
ne, se mi zdi, ne. Bi se srečevali s precej 
problemi, bom reku tako. 

- Ni pomembno. 

 

PRILOGA 4 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

Univerzitetna, oba starša. 

2. Katere veroizpovedi ste? 

Pravoslavne. 

3. Kateri etnični skupini pripadate? 

Hmm... aaam, srbski. 

4. Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših staršev tik pred prihodom v Slovenijo in katera je bila 

njihova prva zaposlitev ob prihodu v Slovenijo? 



 
 

Oo, mama je delala na fakulteti kot asistentka in ko je prišla, so jo zaposlili kot tehnologinjo v 

proizvodnji, čeprav ni imela nadrejenega in kljub njeni izobrazbi je morala sprejeti za 

stopnjo nižje, kot ji je pripadalo. Oče je bil v Srbiji, tudi na fakulteti, zaposlen. Ko je prišel, 

se je zaposlil prav tako kot tehnolog v eni fabriki, tuki blizu. Sta pa kmalu oba napredovala, 

ne, mama je kmalu postala vodja proizvodnje in je bla tudi do penzije kot vodja zelo uspešna. 

Tata je biu vodja laboratorija dolga leta, pol je pa šou v privatni sektor. 

5. Katera je trenutna zaposlitev Vaših staršev? 

Oba sta že v pokoju. 

6. Imate še kakšnega brata ali sestro? Ste vsi rojeni tu, v Sloveniji? 

Ja, imam starejšega brata. Ne, brat je rojen v Srbiji.  

7. Ali ste imeli sprva težave s sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na ulici oz. v igrišču,  v družbi 

vrstnikov...)? 

Aamm, ne, nikoli. V bistvu sva oba z bratom, kr brat, ko je prišel v Slovenijo, je imel leto pa 

pol, v bistvu sva se oba, takoj, istočasno učila slovenski in srbski jezik. Srbski doma, slovenski 

pa pač v vrtcu oziroma pri varuški. Aaamm, mogoče je imel brat malo več težav, ker mama 

in oče še nista govorila tolk dobro slovensko. Potem pa sta, v bistvu ko sta ona, je tudi brat. 

Jst pa, v bistvu sem se oba hkrati učila. 

8. Se družite z vrstniki, ki so, tako kot vi, priseljenci in potomci priseljencev, ali pa imate tudi 

prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

Aam, v bistvu ne, nisem nikoli razlikovala, da bi eden pripadal točno eni etnični skupini. 

Večinoma sem se družila z vsemi. Celo se mi zdi, da sem se več z drugimi, kot s pripadniki 

moje etnične skupine. 

9. Ali med vašimi prijatelji prevladujejo priseljenci in potomci priseljencev, ali etnični Slovenci? 

Kot sem že omenila, absolutno ne, celo se mi zdi, da sem s več družila z ostalimi, kot pa s Srbi. 

10.  Kateri jezik uporabljate, ko govorite z etničnimi Slovenci in v katerem jeziku govorite oz. se 

sporazumevate z drugimi potomci priseljencev? 

Aaam, tako bom rekla, aaa... družbeno na sploh uporabljam slovenščino, ker  se mi zdi tako 

prav, ker če bi bila v Nemčiji, bi verjetno govorila nemško in tako dalje. Aaamm, če sem s 

svojimi domačimi, govorimo izklju čno srbski jezik, tudi zunaj domačega okolja. Aaa, z 

drugimi etničnimi skupinami, po navadi prepustim drugemu, če se on počuti bolj sproščeno, 

če govori srbsko, hrvaško oziroma današnje različice srbohrvaščine, aaa, potem se 

prilagodim po navadi sogovorniku. 

11.  V katerem jeziku komunicirate doma? 

Kot sem omenila, izključno v srbskem jeziku. 

12.   Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste imeli manj 

možnosti, na primer, ko ste iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot 

manjvredno osebo, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 



 
 

neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih zagovarjali ali bi 

naj bile značilne za okolje, od koder prihajate)? Če DA, Vas prosim, da opišete takšen dogodek ali 

dogodke. 

Skozi celo otroštvo. V bistvu od razpada Jugoslavije dalje, je bila diskriminacija velika. 

Predvsem družba, torej med vrstniki, tudi v šolah s strani profesorjev. Glede službe mogoče 

niti ne, mene je tuki vleklo ven to, da sem končala študij v tujini. Aaa, je pa tisti »ić« na 

koncu velikokrat postavil mene v tak položaj, da so me drugi obravnavali kot manjvredno 

oziroma manj inteligentno, manj sposobno. 

13.  Kako ste se Vi ob tem počutili? 

V otroštvu mi je bilo dokaj hudo. Aamm, tut danes imam kr nekaj spominov na to in aaa... na 

primer ena takih stvari, ki meni določa verjetno to, da se jst s Slovencem nikoli ne bi 

poročila, verjetno bi se prej z muslimanom, Hrvatom, pač ti pusti neki v tebi. Pa to ni 

sovraštvo, to ni poniževanje, pač ne vem, nek odpor ti pusti do teh ljudi. Aamm, danes mi je 

absolutno vseeno, verjetno zato tudi, ker sem poročena in sem se tako izpolnila, tako na 

delovnem področju, kot tudi v privat življenju. Tko da, aaaa, pač tko bom rekla, aaa... tko k 

so Slovenci ponosni na to, da so Slovenci, tko sm jst ponosna na svoj narod, karkoli se je 

zgodilo, se je zgodilo. Aaa, ni prav, da mi nekdo drug govori, da jst moram bit na svoj narod 

manj ponosna kukr nekdo drug. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

(tišina)... niti kot tujka, niti kot doma činka. Ker pravzaprav, ko greš v Srbijo, si za njih smo 

tujc in nekdo z zahoda. Vem, da tut tuki nisem doma. Pravzaprav mislim, da nisem nikjer, ne 

vem, če bom kdaj. Aaa, edino kar mi je žal, mi je žal za moje otroke, ker se bojim, da jim po 

napaki tega ne prenesem, ker je to grozen občutek, da ne veš sam kje pripadaš. 

2. Ali se počutite kot državljanka Republike Slovenije? 

Kot državljanka ja. Čeprav sem tudi državljanka republike Srbije, imam dvojno 

državljanstvo. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

Aam, vse, ker sm odraščala, spomini, amm, družina. Nekako to, da se počutim bolj sigurno. 

Bom rekla, nekako si med »svojimi«. Torej, kar se dogaja njim, se dogaja tudi meni, nekako 

smo vsi v istem, da ne rečem kaj, ne. Tuki pa, ko se kaj dogaja Srbom, je pa uno, vam se 

dogaja to in to, vi ste naredili to in to. In ta dvojnost, non stop vi in mi, mi ni všeč. Aamm, na 

Srbijo pa me veže ta občutek, da sem sproščena in pač karkoli je, karkoli se dogaja, se dogaja 

nam. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 



 
 

Na Slovenijo me veže to odraščanje, ta osnovna šola, ne rečem, imam zelo dobre prijatelje 

tuki. Veže me ta mir nekako, ker se mi zdi dokaj mirno v Sloveniji, veš da ne bo nekih 

groznih preobratov. Aam, nekako tut z možem sva si ustvarila neko svojo mikroklimo v 

kateri živimo in imamo, ki nas sprejemajo take in čeprav mi sprejemamo vse v našo hišo, 

vendar pač živimo v nekem svojem krogu ljudi in zaenkrat sva srečna tko. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla Vaša družina? Kako pogosto? 

Ja, redno. Kar se da pogosto. Torej v Beograd grem, če se da, tudi za vikend, ne bom rekla 

vsak, vendar če se da, vsak drugi mesec. Moj oče živi dol, tako da imam še en razlog več, pač 

zaradi njegove starosti in tako... zaradi tega, ker rada se vidim z ostalo družino. Vežejo me 

večinoma te družinske vezi, bom rekla. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Srbije? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, Skype...) 

Ja ja. Aamm, največ Skype. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Mislim, da ja. Jst vedno več opazujem mladino, imam tako službo, da sem dosti v kontaktu z 

mladimi. Nekako se mi zdi, da južnjaki, pa ne ločujem Srbi, muslimani al pa Hrvati, sej ni 

važno, smo obdržali neko večjo vez med družino. Še vedno je pomembna družina, še vedno je 

pomembno mnenje staršev, še vedno nas starši spremljajo, pa ne samo do polnoletnosti, 

ampak nekako skozi celo življenje. V Sloveniji tega opažam vedno manj. Mladina iz juga, ki 

ohranja še vedno te vezi, se mi zdi, da so bolj kulturni, znajo pozdravit, znajo lepo neki 

vprašat, medtem ko je slovenska mladina vedno bolj zgubljena v nekem balonu, ne bom rekla 

brez kulture... niso usmerjeni, nimajo vrednot, nimajo ciljev. Ljudje dol so bolj odprti, bolj 

čustveni. Ne rečem, da v Sloveniji ni takih ljudi, vendar je to velika manjšina. 

8. Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični skupini Vaših staršev, ali kot etničen Slovenec, to je kot 

nekdo, ki je v celoti sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih Slovencev? 

Absolutno ne, absolutno etnični skupini staršev. 

9. Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično pripadnost Vaših staršev in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Ja, meni je to dokaj uspelo. 

10.  Vam je bližje kultura Vaših staršev (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Definitivno kultura mojih staršev.  

11.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 



 
 

Kot sem omenila, nikoli nisem z nobenim imela kakršnihkoli težav, tudi moja najboljša 

prijateljica je muslimanka, pa najboljši prijatelj je Hrvat, tako da nimam nobenih težav z 

drugimi etni čnimi skupinami. 

12.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajajo Vaši starši? Prosim, navedite razloge. 

Ja, takoj bi se vrnila. V bistvu takoj, ko bomo na ekonomskem področju malce bolj stabilni, 

razmišljava z možem o tem, da bi se vrnila v Beograd. 

13.  Ste aktiven član kakšnega drugega društva ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi etnični 

Slovenci, na primer kakšnega športnega društva, gasilskega društva, pevskega zbora, morebiti 

sodelujete pri delu krajevne skupnosti? 

Ne ne, nisem. 

14.  Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadajo 

Vaši starši in Vi? 

Aamm, v šoli ravno ne vidim potrebe po temu, da bi se dodatno učili. Mislim, da zadostuje to, 

da se bomo doma pogovarjali v srbskem jeziku. Tudi midva z bratom sva se tekoče naučila 

srbsko doma. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam, mogoče celo nazaj v državo od koder so prišli Vaši starši? Ali predstavlja Slovenija Vašo 

prihodnost, se vidite v njej? 

Recimo, da trenutno sem, ja. Oba z možem bi se želela vrniti v Srbijo, ker pa mi je mama 

prejšnje leto žal hudo zbolela, je to razlog več, da smo sedaj še tu. Z možem imava oba tako 

delo, ki naju ne veže na eno lokacijo, to je delo predvsem preko interneta, tako da ne 

izklju čujeva možnosti odhoda kam drugam, tudi sama nimam nobenih težav s tem, da bi se 

odselila v popolnoma neko drugo državo. 

2. Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? 

Ja, sigurno ja, do neke meje. Svojim otrokom bom dala tudi srbska imena, pa ne zato, da bi 

zanalašč dala, ampak zato, ker si želim, da vsaj z imenom vedo kam pripadajo. 

3. Ali se vam zdi pomembno katere narodnosti je vaš partner oziroma, ali se vam zdi, da ste oseba, ki 

bi izbrala partnerja glede na pripadnost etnični skupini/narodnost? 

Hmmm... kot sem že povedala, verjetno se s Slovencem ne bi nikoli poročila, je pa res, da sem 

imela zelo dolgo zvezo, preden sem se poročila s svojim možem. Šlo je za Slovenca,  ampak 

mislim, da sem od samega začetka vedela, da se nikoli ne bi poročila z njim. Nimam nič proti 

drugim nacijam, vendar sem si nekako od vedno želela na koncu ostati s Srbom. 



 
 

KLJU ČNI POJMI 

• Slovenski jezik 

• Sporazumevanje 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Prijatelji 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

SLOVENSKI JEZIK 

- Kateri jezik uporabljate, ko govorite z 
etničnimi Slovenci in v katerem jeziku 
govorite oz. se sporazumevate z drugimi 
potomci priseljencev? 

- V katerem jeziku komunicirate doma? 

- Aaam, tako bom rekla, aaa... družbeno na 
sploh uporabljam slovenščino, ker  se mi 
zdi tako prav, ker če bi bila v Nemčiji, bi 
verjetno govorila nemško in tako dalje. 
Aaamm, če sem s svojimi domačimi , 
govorimo izklju čno srbski jezik, tudi 
zunaj domačega okolja. Aaa, z drugimi 
etničnimi skupinami, po navadi prepustim 
drugemu, če se on počuti bolj sproščeno, 
če govori srbsko, hrvaško oziroma današnje 
različice srbohrvaščine, aaa, potem se 
prilagodim  po navadi sogovorniku. 

- Kot sem omenila, izključno v srbskem 
jeziku. 

SPORAZUMEVANJE 

- Ali ste imeli sprva težave s 
sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na 
igrišču, na ulici, v družbi vrstnikov...)? 

- Aamm, ne, nikoli. V bistvu sva oba z 
bratom – kr brat, ko je prišel v Slovenijo, je 
imel leto pa pol –, v bistvu sva se oba, 
takoj , istočasno učila slovenski in srbski 
jezik. Srbski doma, slovenski pa pač v vrtcu 
oziroma pri varuški. Aaamm, mogoče je 
imel brat  malo več težav, ker mama in oče 
še nista govorila tolk dobro slovensko. 
Potem pa sta, v bistvu ko sta ona, je tudi 
brat. Jst pa, v bistvu sem se oba hkrati učila. 



 
 

DRUŽINA 

- Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

- Katere veroizpovedi ste? 

- Kateri etnični skupini pripadate? 

- Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših 
staršev tik pred prihodom v Slovenijo in 
katera je bila njihova prva zaposlitev ob 
prihodu v Slovenijo? 

- Katera je trenutna zaposlitev Vaših 
staršev? 

- Imate še kakšnega brata ali sestro? Ste vsi 
rojeni tu, v Sloveniji? 

- Univerzitetna, oba starša. 

- Pravoslavne. 

- Hmm... aaam, srbski. 

- Oo, mama je delala na fakulteti  kot 
asistentka in ko je prišla, so jo zaposlili kot 
tehnologinjo v proizvodnji, čeprav ni imela 
nadrejenega – in kljub njeni izobrazbi –, je 
morala sprejeti za stopnjo nižje, kot ji je 
pripadalo. Oče je bil v Srbiji, tudi na 
fakulteti, zaposlen. Ko je prišel, se je 
zaposlil prav tako kot tehnolog v eni 
fabriki, tuki blizu. Sta pa kmalu oba 
napredovala, ne. Mama je kmalu postala 
vodja proizvodnje in je bla tudi do penzije 
kot vodja zelo uspešna. Tata je biu vodja 
laboratorija  douga leta, pol je pa šou v 
privatni sektor . 

- Oba sta že v pokoju. 

- Ja, imam starejšega brata. Ne, brat je 
rojen v Srbiji. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Vam je bližje kultura Vaših staršev 
(vrednote, npr. odnos do dela, družine, 
zdravja, prostega časa..., jezik, literatura, 
zgodovina, glasba...) ali kultura, ki 
prevladuje v Republiki Sloveniji? 

- Mislim, da ja. Jst vedno več opazujem 
mladino, imam tako službo, da sem dosti v 
kontaktu z mladimi. Nekako se mi zdi, da 
južnjaki, pa ne ločujem Srbi, muslimani al 
pa Hrvati, sej ni važno... smo obdržali neko 
večjo vez med družino. Še vedno je 
pomembna družina, še vedno je 
pomembno mnenje staršev, še vedno nas 
starši spremljajo, pa ne samo do 
polnoletnosti, ampak nekako skozi celo 
življenje. V Sloveniji tega opažam vedno 
manj. Mladina iz juga, ki ohranja še 
vedno  te vezi, se mi zdi, da so bolj 
kulturni , znajo pozdravit, znajo lepo neki 
vprašat, medtem ko je slovenska mladina 
vedno bolj zgubljena v nekem balonu, ne 
bom rekla brez kulture... niso usmerjeni, 
nimajo vrednot, nimajo ciljev. Ljudje dol 
so bolj odprti , bolj čustveni. Ne rečem, da 
v Sloveniji ni takih ljudi, vendar je to velika 
manjšina. 



 
 

- Definitivno kultura mojih staršev. 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Kako ste se Vi ob tem počutili ? 

- Kot sem omenila, nikoli  nisem z nobenim 
imela kakršnihkoli težav, tudi moja 
najboljša prijateljica  je muslimanka, pa 
najboljši prijatelj  je Hrvat , tako da nimam 
nobenih težav z drugimi etničnimi 
skupinami. 

- Skozi celo otroštvo. V bistvu od razpada 
Jugoslavije dalje, je bila diskriminacija 
velika. Predvsem družba, torej med 
vrstniki , tudi v šolah s strani profesorjev. 
Glede službe mogoče niti ne, mene je tuki 
vleklo ven to, da sem končala študij v 
tujini. Aaa, je pa tisti »ić« na koncu 
velikokrat postavil mene v tak položaj, da 
so me drugi obravnavali kot manjvredno 
oziroma manj inteligentno, manj 
sposobno. 

- V otroštvu mi je bilo dokaj hudo. Aamm, 
tut danes imam kr nekaj spominov na to in 
aaa... na primer ena takih stvari, ki meni 
določa verjetno to, da se jst s Slovencem 
nikoli ne bi poročila. Verjetno bi se prej z 
muslimanom, Hrvatom, pač ti pusti neki v 
tebi. Pa to ni sovraštvo, to ni poniževanje, 
pač ne vem, nek odpor ti pusti do teh ljudi. 
Aamm, danes mi je absolutno vseeno, 
verjetno zato tudi, ker sem poročena in sem 
se tako izpolnila, tako na delovnem 
področju, kot tudi v privat življenju. Tko 
da, aaaa, pač tko bom rekla aaa... tko k so 
Slovenci ponosni na to, da so Slovenci, tko 
sm jst ponosna na svoj narod, kar koli se 
je zgodilo, se je zgodilo. Aaa, ni prav, da mi 
nekdo drug govori, da jst moram bit na svoj 
narod manj ponosna kukr nekdo drug. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

- Ali se počutite kot državljanka Republike 
Slovenije? 

- Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični 

- (tišina)... niti kot tujka , niti kot 
domačinka. Ker pravzaprav, ko greš v 
Srbijo , si za njih smo tujc  in nekdo z 
zahoda. Vem, da tut tuki nisem doma. 
Pravzaprav mislim, da nisem nikjer, ne 
vem, če bom kdaj. Aaa ,edino kar mi je 



 
 

skupini Vaših staršev, ali kot etničen 
Slovenec, to je kot nekdo, ki je v celoti 
sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih 
Slovencev? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično 
pripadnost Vaših staršev in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

žal, mi je žal za moje otroke, ker se bojim , 
da jim po napaki tega ne prenesem, ker je 
to grozen občutek, da ne veš sam kje 
pripadaš. 

- Kot državljanka ja , čeprav sem tudi 
državljanka republike Srbije. Imam dvojno 
državljanstvo. 

- Absolutno ne, absolutno etnični skupini 
staršev. 

- Ja, meni je to dokaj uspelo. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla 
Vaša družina? Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Srbije? 
Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, 
internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili  v kraje, iz katerih prihajajo 
Vaši starši? 

- Aam, vse, ker sm odraščala, spomini, 
amm, družina. Nekako to, da se počutim  
bolj sigurno. Bom rekla, nekako si med 
»svojimi«. Torej, kar se dogaja njim, se 
dogaja tudi meni, nekako smo vsi v istem, 
da ne rečem kaj, ne. Tuki pa, ko se kaj 
dogaja Srbom, je pa uno, vam se dogaja to 
in to, vi ste naredili to in to. In ta dvojnost, 
non stop vi in mi, mi ni všeč. Aamm, na 
Srbijo pa me veže ta občutek, da sem 
sproščena in pač karkoli je, karkoli se 
dogaja, se dogaja nam. 

- Na Slovenijo me veže to odraščanje, ta 
osnovna šola, ne rečem, imam zelo dobre 
prijatelje tuki. Veže me ta mir nekako, ker 
se mi zdi dokaj mirno v Sloveniji, veš da ne 
bo nekih groznih preobratov. Aam, nekako 
tut z možem sva si ustvarila neko svojo 
mikroklimo  v kateri živimo in imamo, ki 
nas sprejemajo take in čeprav mi 
sprejemamo vse v našo hišo, vendar pač 
živimo v nekem svojem krogu ljudi in za 
enkrat sva srečna tko. 

- Ja, redno. Kar se da pogosto. Torej v 
Beograd grem, če se da, tudi za vikend, ne 
bom rekla vsak, vendar če se da, vsak drugi 
mesec. Moj oče živi dol, tako da imam še 
en razlog več, pač zaradi njegove starosti in 
tako... zaradi tega, ker rada se vidim z 
ostalo družino. Vežejo me večinoma te 
družinske vezi, bom rekla. 

- Ja ja. Aamm, največ Skype. 



 
 

- Ja, takoj bi se vrnila. V bistvu takoj, ko 
bomo na ekonomskem področju malce bolj 
stabilni, razmišljava z možem o tem, da bi 
se vrnila v Beograd. 

PRIJATELJI 

- Se družite z vrstniki, ki so, tako kot Vi, 
priseljenci in potomci priseljencev, ali pa 
imate tudi prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

- Ali med vašimi prijatelji prevladujejo 
priseljenci in potomci priseljencev, ali 
etnični Slovenci? 

- Aam, v bistvu ne, nisem nikoli 
razlikovala, da bi eden pripadal točno eni 
etnični skupini. Večinoma sem se družila z 
vsemi. Celo se mi zdi, da sem se več z 
drugimi , kot s pripadniki moje etnične 
skupine. 

- Kot sem že omenila, absolutno ne, celo se 
mi zdi, da sem s več družila z ostalimi, kot 
pa s Srbi. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder so prišli Vaši starši? Ali 
predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se 
vidite v njej? 

- Ste aktiven član kakšnega drugega društva 
ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi 
etnični Slovenci, na primer kakšnega 
športnega društva, gasilskega društva, 
pevskega zbora, morebiti sodelujete pri 
delu krajevne skupnosti? 

- Recimo, da trenutno sem, ja. Oba z 
možem bi se želela vrniti v Srbijo , ker pa 
mi je mama prejšnje leto žal hudo zbolela, 
je to razlog več, da smo sedaj še tu. Z 
možem imava oba tako delo, ki naju ne 
veže na eno lokacijo, to je delo predvsem 
preko interneta, tako da ne izključujeva 
možnosti odhoda kam drugam, tudi sama 
nimam nobenih težav s tem, da bi se 
odselila v popolnoma neko drugo državo. 

- Ne ne, nisem. 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadajo Vaši starši in Vi? 

- Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? 

- Ali se vam zdi pomembno katere 
narodnosti je vaš partner oziroma, ali se 
vam zdi, da ste oseba, ki bi izbrala 
partnerja glede na pripadnost etnični 
skupini/narodnost? 

- Aamm, v šoli ravno ne vidim potrebe po 
temu, da bi se dodatno učili. Mislim, da 
zadostuje to, da se bomo doma pogovarjali 
v srbskem jeziku. Tudi midva z bratom sva 
se tekoče naučila srbsko doma. 

- Ja, sigurno ja, do neke meje. Svojim 
otrokom bom dala tudi srbska imena, pa 
ne zato, da bi zanalašč dala, ampak zato, 
ker si želim, da vsaj z imenom vedo kam 
pripadajo . 

- Hmmm... kot sem že povedala, verjetno se s 
Slovencem ne bi nikoli poročila, je pa res, 
da sem imela zelo dolgo zvezo, preden sem 
se poročila s svojim možem. Šlo je za 



 
 

Slovenca, ampak mislim, da sem od samega 
začetka vedela, da se nikoli ne bi poročila z 
njim. Nimam nič proti drugim  nacijam, 
vendar sem si nekako od vedno želela na 
koncu ostati s Srbom. 

 

Druga generacija (priseljeni v Slovenijo) 

PRILOGA 5 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Koliko ste bili stari ob prihodu s starši v Slovenijo? 

Štiri.  

2. Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

Aamm, srednja šola verjetno. Peta stopnja. 

3. Katere veroizpovedi ste? 

Katoliške. 

4. Kateri etnični skupini pripadate? 

Slovenci. 

5. Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših staršev tik pred prihodom v Slovenijo in katera je bila 

njihova prva zaposlitev ob prihodu v Slovenijo? 

Delavec v firmi, oba. Tata v gradbeništvu, mama pa... pravzaprav to, kar sedaj dela, se pravi 

vzdrževalec. 

6. Katera je trenutna zaposlitev Vaših staršev? 

Mama enako, tata pa dela zdej neki drugegea. 

7. Kje ste se najprej nastanili, ko ste prišli v Slovenijo? 

V stanovanju. 

8. Se mogoče spomnite kje je bilo prvo prenočišče v katero ste prišli? Je bila to hiša, stanovanje? 

Stanovanje torej. 

9. Katere vzroke oziroma razloge za odhod v Slovenijo so Vam navedli starši? 

Amm, vojna. 

10.  Kakšni so Vaši spomini na to obdobje? 

Se ne spomnim. 

11.  Kako je potekalo Vaše učenje slovenskega jezika? Ste imeli morda v vrtcu ali osnovni šoli učno 

pomoč pri učenju le-tega? 

Zelo tekoče in hitro. Ne. 



 
 

12.  Ali ste v Sloveniji obiskovali vrtec? Če NE, zakaj ne? Kako ste se počutili v njem? 

Ja, od začetka, tri ali štiri leta. Lepo. 

13.  Ali ste imeli sprva težave s sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na ulici oz. v igrišču,  v družbi 

vrstnikov...)? 

Niti približno.  

14.  V katerem jeziku komunicirate doma? 

V obeh, slovenski jezik v kombinaciji s hrvaškim. 

15.  Imate v Sloveniji kaj sorodnikov? Če DA, kako pogosto se videvate z njimi? 

Ja. Recimo v povprečju en krat na mesec. 

16.  Se družite z vrstniki, ki so, tako kot vi, priseljenci in potomci priseljencev, ali pa imate tudi 

prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

Večina prijateljev je etničnih Slovencev, se pa družim tudi s priseljenci. 

17.  Ali med vašimi prijatelji prevladujejo priseljenci in potomci priseljencev, ali etnični Slovenci? 

Prevladujejo Slovenci. 

18.  Kateri jezik uporabljate, ko govorite z etničnimi Slovenci in v katerem jeziku govorite oz. se 

sporazumevate z drugimi potomci priseljencev? 

V obeh primerih slovenščina. 

19.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste imeli manj 

možnosti, na primer, ko ste iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot 

manjvredno osebo, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 

neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih zagovarjali ali bi 

naj bile značilne za okolje, od koder prihajate)? Če DA, Vas prosim, da opišite takšen dogodek ali 

dogodke. 

Ja. Ja, na podlagi priimka v osnovni šoli, aaa, diskriminacija pa č, ni možno, da zna tako 

dobro slovenskega jezika, ni možno, da ima tako dobre ocene pri slovenščini, to bo treba še 

enkrat preverit. Tut fizi čno nasilje med vrstniki in mentalno seveda. 

20.  Kako se ob temu počutili? Kakšni občutki so Vas prevzeli takrat? 

Zelo slabo. Ja, da je to krivično, zakaj nimam prijateljev, da so najverjetneje neki drugi 

razlogi. Kasneje, z leti sem ugotovila, da je šlo pravzaprav za to, od kod prihajam in sem tut 

ugotovila, da je to slab razlog. Takrat pa sem, recimo da krivila sebe. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

Kot domačinka. 

2. Ali se počutite kot državljanka Republike Slovenije? 

Ja. 



 
 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

Amm, bolj al manj to, da oni hočejo iti, spomini in sorodniki, ki so vsi tam, vsi brez izjeme, 

tudi tisti, ki so od vojne bežali. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Aaaa, služba, faks, prihodnost, prijatelji, odnosi, amm... vse. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla Vaša družina? Kako pogosto? 

Ja. Enkrat na dve leti. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, Hrvaške? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, 

Skype...) 

Ne, zato, ker tam nimam prijateljev, ker pač sem celo življenje tu. Sorodniki, ja, minimalen 

stik, preko interneta. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Jst mislim, da ja, osebno. 

8. Kje zaznavate največje podobnosti in kje največje razlike med priseljenci, potomci priseljencev in 

etničnimi Slovenci? 

Aamm, odnosi v družini, odnosi med starši in otroci, odnosi med partnerjema, tuki vidim 

največ razlik v narodnosti. Amm, na službenem področju ne, produktivnost nima veze z 

narodnostjo po mojem mnenju. Predvsem v medsebojnih odnosih, med odnosi s prijatelji, 

neki tudi v temperamentu. 

9. Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični skupini Vaših staršev, ali kot etničen Slovenec, to je kot 

nekdo, ki je v celoti sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih Slovencev? 

Kot etnični Slovenec in je vse sprejel, popolnoma. 

10.  Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično pripadnost Vaših staršev in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Ja. 

11.  Vam je bližje kultura Vaših staršev (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Bližje mi je kultura, ki prevladuje v Republiki Slo veniji. 

12.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Ammm, odvisno predvsem od tega, kaj delajo in njihove starosti. Če gre za ljudi, ki so rojeni 

tu in niso imeli take izkušnje, ampak se kljub temu pretvarjajo, da niso Slovenci in želijo, da 

to nekdo opazi, me to zelo moti – kot osebo, ki zelo dobro govori slovensko, se pravilno izraža 

v vsakem primeru in ne poudarja tega, iz kje prihaja. Drugi primer so priseljeni delavci, ki so 

prišli sem, eee, pač zaradi boljšega načina življenja in plače, ki večinoma niso soočeni v 



 
 

svojem zasebnem – in tudi na delu – življenju s tem, da sploh govorijo slovensko, da se s 

Slovenci socializirajo, zaradi česa, zares ne znajo jezika. Njim je malo težje, njim je treba 

pogledat skozi prste in mislim, da so nekateri ljudje prestrogi, ker pričakujejo od njih 

neverjetno znanje in izražanje in to pač. 

13.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajajo Vaši starši? Prosim, navedite razloge. 

Ne. Zato, ker nimam niti enega dobrega razloga, da bi tam živela. 

14.  Kako so se na vaš prihod odzvali ljudje, ki so že prej živeli v kraju, kamor ste se priselili? Kako so 

Vas dojemali? Ali je takšno dojemanje mogoče zaslediti tudi sedaj? 

Ne vem kako so se odzvali takrat, najverjetneje so to dobro sprejeli. Potem je bila ena zelo 

fantastična izkušnja, ker ni bilo nobenega obtoževanja in govora o tem, od kod prihajamo, 

tako da smo imeli najboljše odnose, kar se je dalo. Sprejeli so nas kot bi sprejeli vsakega, ki 

spoštuje domski red. Zaradi tega, kako se pišemo, ni bilo niti ene opazke, vsaj ne neposredno. 

15.  Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega izhajajo Vaši starši (ste, na primer, aktiven član ali 

članica kulturnega društva, ki ohranja izročilo okolja, iz katerega izhajajo vaši starši ali kakšnega 

sorodnega združenja)? 

To ne, ampak, pač... ohranjamo običaje, ki smo jih ohranjali tudi tam, ki sicer niso precej 

drugačni od slovenskih praznikov, na primer katoliški božič, drugi katoliški prazniki, ker je 

pač slučajno enaka veroizpoved. Mislim pa, da bi celo ohranjali tudi, če bi imeli drugačno 

veroizpoved. Da bi pa bili člani nekega društva, ne, to ne. 

16.  Ste aktiven član kakšnega drugega društva ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi etnični 

Slovenci, na primer kakšnega športnega društva, gasilskega društva, pevskega zbora, morebiti 

sodelujete pri delu krajevne skupnosti? 

Ne. 

17.  Ali želite, da se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadajo Vaši 

starši in Vi? 

V šoli ne, ker bi bilo to pretiravanje, ker je to seveda manjšina. Doma govora od tam od kod 

prihajam, od kod so njihovi stari starši, zgolj informativno. Forsirala jih ne bi, ker to bodo 

otroci, ki se bodo rodili, najverjetneje v Sloveniji. Partnerja, vprašanje, katere narodnosti, 

ampak, da bi bilo to potrebno v šoli – ne, niti približno, ker še vedno gre za eno tako 

manjšino, ki nima pravic in to. Sigurno pa bodo vedeli od kod prihaja njihova mama, tako. 

Informativno, neobvezujoče, tako. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam, mogoče celo nazaj v državo od koder ste prišli? Ali predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, 

se vidite v njej? 



 
 

Ne. Da ne bo napačno razumljeno, zadovoljna sem v primerjavi s tam, kjer sem prej živela. 

Nisem pa zadovoljna glede nekih stvari, če primerjam Slovenijo z Belgijo al pa Švico al pa 

Švedsko, v tem pogledu, ne v primerjavi s Hrvaško. In ja, obstaja možnost, da bi šla živet v 

eno izmed teh držav. 

2. Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? 

Ja, do neke meje, informativno. 

3. Ali se vam zdi pomembno katere narodnosti je vaš partner oziroma, ali se vam zdi, da ste oseba, ki 

bi izbrala partnerja glede na pripadnost etnični skupini/narodnost? 

Aamm, do... večino življenja se mi je to zdelo pomembno, izjemno pomembno in sem bila tudi 

oseba, ki je dejansko dala največ na to, katere narodnosti je partner, aaaa... pri čemer je bilo 

pomembno to, da je Slovenec. Na koncu koncev to ni več tako, to ne pomeni, da nisem bila v 

stiku z drugimi ljudmi, samo prioriteta je bila ozi roma najbolj sem se ujela s Slovenci, ker se 

tudi sama tako že leta in leta počutim, samo zaradi tega, ne zaradi zgodovine, zamer, 

priimka, navad ali veroizpovedi. Samo zato, ker se jaz tako počutim, del te države, take 

narodnosti, da se sama najbolj najdem. Drugače pa ni to zdej toliko obvezno, da bi to mogu 

bit pogoj, da bi to blo neki, čez kar ne morem it, na primer, da bi partner bil v Švici. 

KLJU ČNI POJMI 

• Slovenski jezik 

• Sporazumevanje 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Prijatelji 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

SLOVENSKI JEZIK 

- Kateri jezik uporabljate, ko govorite z 
etničnimi Slovenci in v katerem jeziku 
govorite oz. se sporazumevate z drugimi 

- V obeh primerih slovenščina. 

- Zelo tekoče in hitro. Ne. 



 
 

potomci priseljencev? 

- Kako je potekalo vaše učenje slovenskega 
jezika? Ste imeli morda v vrtcu ali osnovni 
šoli pomoč pri učenju le-tega? 

- V katerem jeziku komunicirate doma? 

- V obeh, slovenski jezik v kombinaciji s 
hrvaškim. 

SPORAZUMEVANJE 

- Ali ste imeli sprva težave s 
sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na 
igrišču, na ulici, v družbi vrstnikov...)? 

- Ali ste v Sloveniji obiskovali vrtec? Če NE, 
zakaj ne? Kako ste se počutili  v njem? 

- Kako so se na vaš prihod odzvali ljudje, ki 
so že prej živeli v kraju, kamor ste se 
priselili? Kako so Vas dojemali? Ali je 
takšno dojemanje mogoče zaslediti tudi 
sedaj? 

- Niti približno . 

- Ja, od začetka, tri ali štiri leta. Lepo. 

- Ne vem kako so se odzvali takrat, 
najverjetneje so to dobro sprejeli. Potem 
je bila ena zelo fantastična izkušnja, ker ni 
bilo nobenega obtoževanja in govora o 
tem, od kod prihajamo, tako da smo imeli 
najboljše odnose, kar se je dalo. Sprejeli 
so nas kot bi sprejeli vsakega, ki spoštuje 
domski red. Zaradi tega, kako se pišemo, ni 
bilo niti ene opazke, vsaj ne neposredno. 

DRUŽINA 

- Koliko ste bili stari ob prihodu s starši v 
Slovenijo? 

- Katere veroizpovedi ste? 

- Kateri etnični skupini pripadate? 

- Kakšna je izobrazba vaših staršev? 

- Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših 
staršev tik pred prihodom v Slovenijo in 
katera je bila njihova prva zaposlitev ob 
prihodu v Slovenijo? 

- Katera je trenutna zaposlitev Vaših 
staršev? 

- Kje ste se najprej nastanili, ko ste prišli v 
Slovenijo? 

- Se mogoče spomnite, kje je bilo prvo 
prenočišče, v katero ste prišli? Je bila to 
hiša, stanovanje? 

- Katere vzroke oziroma razloge za odhod v 
Slovenijo so Vam navedli starši? 

- Kakšni so Vaši spomini na to obdobje? 

- Imate v Sloveniji kaj sorodnikov? Če DA, 
kako pogosto se videvate z njimi? 

- Štiri . 

- Katoliške. 

- Slovenci. 

- Aamm, srednja šola verjetno. Peta stopnja. 

- Delavec v firmi, oba. Tata v gradbeništvu, 
mama pa... pravzaprav to, kar sedaj dela, se 
pravi vzdrževalec. 

- Mama enako, tata pa dela zdej neki 
drugegea. 

- V stanovanju. 

- Stanovanje torej. 

- Amm, vojna. 

- Se ne spomnim. 

- Ja. Recimo v povprečju enkrat na mesec. 



 
 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Kje zaznavate največje podobnosti in kje 
največje razlike med priseljenci, potomci 
priseljencev in etničnimi Slovenci? 

- Vam je bližje kultura Vaših staršev 
(vrednote, npr. odnos do dela, družine, 
zdravja, prostega časa..., jezik, literatura, 
zgodovina, glasba...) ali kultura, ki 
prevladuje v Republiki Sloveniji? 

- Jst mislim, da ja, osebno. 

- Aamm, odnosi v družini, odnosi med 
starši in otroci, odnosi med partnerjema, 
tuki  vidim največ razlik v narodnosti. 
Amm, na službenem področju ne, 
produktivnost nima veze z narodnostjo po 
mojem mnenju. Predvsem v medsebojnih 
odnosih, med odnosi s prijatelji, neki tudi 
v temperamentu. 

- Bližje mi je kultura , ki prevladuje v 
Republiki Sloveniji . 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Kako ste se ob tem počutili  in odzvali? 

- Ammm, odvisno predvsem od tega, kaj 
delajo in njihove starosti. Če gre za ljudi , 
ki so rojeni tu  in niso imeli take izkušnje, 
ampak se kljub temu pretvarjajo , da niso 
Slovenci in želijo, da to nekdo opazi, me 
to zelo moti - kot osebo, ki zelo dobro 
govori slovensko, se pravilno izraža v 
vsakem primeru in ne poudarja tega iz kje 
prihaja. Drugi primer so priseljeni delavci, 
ki so prišli sem, eee, pač zaradi boljšega 
načina življenja in plače, ki večinoma niso 
soočeni v svojem zasebnem - in tudi na 
delu - življenju s tem, da sploh govorijo 
slovensko, da se s Slovenci socializirajo, 
zaradi česa, zares ne znajo jezika. Njim  je 
malo težje, njim je treba pogledat skozi 
prste in mislim, da so nekateri ljudje  
prestrogi, ker pri čakujejo od njih 
neverjetno znanje in izražanje in to pač. 

- Ja. Ja, na podlagi priimka v osnovni šoli, 
aaa, diskriminacija pač, ni možno, da zna 
tako  dobro slovenskega jezika, ni 
možno, da ima tako dobre ocene pri 
slovenščini , to bo treba  še enkrat 
preverit . Tut fizično nasilje med vrstniki 
in mentalno seveda. 

- Zelo slabo. Ja, da je to krivi čno, zakaj 



 
 

nimam prijateljev , da so najverjetneje neki 
drugi razlogi . Kasneje, z leti sem 
ugotovila, da je šlo pravzaprav za to, od 
kod prihajam in sem tut ugotovila, da je to 
slab razlog. Takrat pa sem, recimo da 
krivila sebe. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

- Ali se počutite kot državljanka Republike 
Slovenije? 

- Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični 
skupini Vaših staršev, ali kot etničen 
Slovenec, to je kot nekdo, ki je v celoti 
sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih 
Slovencev? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično 
pripadnost Vaših staršev in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

- Kot domačinka. 

- Ja. 

- Kot etnični Slovenec in je vse sprejel, 
popolnoma. 

- Ja. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla 
Vaša družina? Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, 
Hrvaške? Kako ohranjate stike? (obiski, 
pisma, internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili  v kraje, iz katerih prihajajo 
Vaši starši? 

- Amm, bolj al manj to, da oni hočejo iti, 
spomini in sorodniki, ki so vsi tam, vsi 
brez izjeme, tudi tisti, ki so od vojne bežali. 

- Aaaa, služba, faks, prihodnost, prijatelji , 
odnosi, amm... vse. 

- Ja. Enkrat na dve leti. 

- Ne, zato ker tam nimam prijateljev , ker 
pač sem celo življenje tu. Sorodniki, ja, 
minimalen stik, preko interneta. 

- Ne. Zato, ker nimam niti enega dobrega 
razloga, da bi tam živela. 

PRIJATELJI 

- Se družite z vrstniki, ki so, tako kot Vi, 
priseljenci in potomci priseljencev, ali pa 
imate tudi prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

- Ali med vašimi prijatelji prevladujejo 
priseljenci in potomci priseljencev, ali 
etnični Slovenci? 

- Večina prijateljev je etničnih Slovencev, 
se pa družim tudi s priseljenci. 

- Prevladujejo Slovenci. 

ZADOVOLJSTVO 



 
 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder so prišli Vaši starši? Ali 
predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se 
vidite v njej? 

- Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega 
izhajajo Vaši starši (ste, na primer, aktiven 
član ali članica kulturnega društva, ki 
ohranja izročilo okolja, iz katerega izhajajo 
vaši starši ali kakšnega sorodnega 
združenja)? 

- Ste aktiven član kakšnega drugega društva 
ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi 
etnični Slovenci, na primer kakšnega 
športnega društva, gasilskega društva, 
pevskega zbora, morebiti sodelujete pri 
delu krajevne skupnosti? 

- Ne. Da ne bo napačno razumljeno, 
zadovoljna sem v primerjavi  s tam, kjer 
sem prej živela. Nisem pa zadovoljna 
glede nekih stvari, če primerjam Slovenijo 
z Belgijo al pa Švico al pa Švedsko, v tem 
pogledu, ne v primerjavi s Hrvaško. In ja, 
obstaja možnost, da bi šla živet v eno 
izmed teh držav. 

- To ne, ampak, pač... ohranjamo običaje, ki 
smo jih ohranjali tudi tam, ki sicer niso 
precej drugačni od slovenskih praznikov, na 
primer katoliški božič, drugi katoliški 
prazniki, ker je pač slučajno enaka 
veroizpoved. Mislim pa, da bi celo 
ohranjali tudi , če bi imeli drugačno 
veroizpoved. Da bi pa bili člani nekega 
društva, ne, to ne. 

- Ne. 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadajo Vaši starši in Vi? 

- Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? 

- Ali se vam zdi pomembno katere 
narodnosti je vaš partner oziroma, ali se 
vam zdi, da ste oseba, ki bi izbrala 
partnerja glede na pripadnost etnični 
skupini/narodnost? 

- V šoli ne, ker bi bilo to pretiravanje , ker je 
to seveda manjšina. Doma govora od tam 
od kod prihajam, od kod so njihovi stari 
starši, zgolj informativno . Forsirala jih ne 
bi, ker to bodo otroci, ki se bodo rodili, 
najverjetneje v Sloveniji. Partnerja, 
vprašanje, katere narodnosti, ampak, da bi 
bilo to potrebno v šoli - ne, niti približno, 
ker še vedno gre za eno tako manjšino, ki 
nima pravic in to. Sigurno pa bodo vedeli 
od kod prihaja njihova mama, tako. 
Informativno, neobvezujoče, tako. 

- Ja, do neke meje, informativno. 

- Aamm, do... večino življenja se mi je to 
zdelo pomembno, izjemno pomembno in 
sem bila tudi oseba, ki  je dejansko dala 
največ na to, katere narodnosti je partner, 
aaaa... pri čemer je bilo pomembno to, da 
je Slovenec. Na koncu koncev to ni več 
tako, to ne pomeni, da nisem bila v stiku z 
drugimi ljudmi, samo prioriteta je bila 
oziroma najbolj  sem se ujela s Slovenci, 
ker se tudi sama tako že leta in leta 
počutim , samo zaradi tega, ne zaradi 
zgodovine, zamer, priimka, navad ali 



 
 

veroizpovedi. Samo zato, ker se jaz tako 
počutim, del te države, take narodnosti, da 
se sama najbolj najdem. Drugače pa ni to 
zdej toliko obvezno, da bi to mogu bit 
pogoj, da bi to blo neki, čez kar ne morem 
it, na primer, da bi partner bil v Švici. 

 

PRILOGA 6 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Koliko ste bili stari ob prihodu s starši v Slovenijo? 

Amm... stara sm bila en mesc, ubistvu oče si je prvo želel, da bi se njegov prvi otrok rodil v 

Bosni in zato smo šli oziroma so moji starši šli dol in sem se rodila in smo se vrnili. 

2. Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

Ja, oče je končal gostinsko šolo, mama pa gradbeno. 

3. Katere veroizpovedi ste? 

Muslimani. 

4. Kateri etnični skupini pripadate? 

Aaaa... etnični Bosanci. 

5. Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših staršev tik pred prihodom v Slovenijo in katera je bila 

njihova prva zaposlitev ob prihodu v Slovenijo? 

Jaaa, oče se je zaposlil kot natakar, mama pa, ubistvu ni v svoji smeri, je začela kot kuharca, 

aaa, pol pa je kot sobarca dobila v hotelu. 

6. Katera je trenutna zaposlitev Vaših staršev? 

Torej oče dela v HIT-u kot natakar, mama pa je zdej brezposelna. 

7. Kje ste se najprej nastanili, ko ste prišli v Slovenijo? 

Aaaa, uu, u Novi Gorici. 

8. Se mogoče spomnite kje je bilo prvo prenočišče v katero ste prišli? Je bila to hiša, stanovanje? 

Stanovanje. 

9. Katere vzroke oziroma razloge za odhod v Slovenijo so Vam navedli starši? 

V bistvu, oče je pršu že prej, ker je, pač meu željo, da gre vn iz Bosne in zarad tega je tut pršu 

sm in se zaposlil svoji smeri, mama je šla pa itak z njim. 

10.  Kakšni so Vaši spomini na to obdobje? 

Ma, nč, da bi bilo konkretno, da bi me, ne vem, kašni zafrkavali al kej tazga, normalno. 

11.  Kako je potekalo Vaše učenje slovenskega jezika? Ste imeli morda v vrtcu ali osnovni šoli učno 

pomoč pri učenju le-tega? 



 
 

Ma ne, da bi se spomnla. V bistvu sem se sproti učila, edin k smo šli kšnkrat v Bosno pa k 

smo pršli nazaj, sm mal prevzela ta naglas in pol spet, dokler nism pršla noter. 

12.  Ali ste v Sloveniji obiskovali vrtec? Če NE, zakaj ne? Kako ste se počutili v njem? 

Ja. Lepo (smeh). 

13.  Ali ste imeli sprva težave s sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na ulici oz. v igrišču,  v družbi 

vrstnikov...)? 

Ne. 

14.  V katerem jeziku komunicirate doma? 

Aaa, več al manj v slovenščini, kšnkrat preidemo tut v bosanščino, ma več al manj slovensko. 

15.  Imate v Sloveniji kaj sorodnikov? Če DA, kako pogosto se videvate z njimi? 

Ja, jih imam par, sm nismo kej prevč blizu sorodniki, smo bolj daljne koleno, tko da jih niti 

ne poznam preveč dobro. 

16.  Se družite z vrstniki, ki so, tako kot vi, priseljenci in potomci priseljencev, ali pa imate tudi 

prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

Oboje. 

17.  Ali med vašimi prijatelji prevladujejo priseljenci in potomci priseljencev, ali etnični Slovenci? 

Priseljenci. 

18.  Kateri jezik uporabljate, ko govorite z etničnimi Slovenci in v katerem jeziku govorite oz. se 

sporazumevate z drugimi potomci priseljencev? 

Ma več al manj v slovenščini, k zdej je ratalo moderno, da se uporablja tut bosanščina, tko 

da, oboje (smeh), tut Slovenci se zdej radi učijo bosansko (smeh). 

19.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste imeli manj 

možnosti, na primer, ko ste iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot 

manjvredno osebo, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 

neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih zagovarjali ali bi 

naj bile značilne za okolje, od koder prihajate)? Če DA, Vas prosim, da opišite takšen dogodek ali 

dogodke. 

Maa, niti nisem čutla kej tazga, sam to kar sm slišala od drugih, ne vem, da so Bosanci manj 

vredni, ma da bi jst osebno, a-a. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

Kot domačinka. 

2. Ali se počutite kot državljan/državljanka Republike Slovenije? 

Ja. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 



 
 

Ja, njihovi straši, pač moji nonoti in none, in sorodniki. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Vse, tuki mam dom, svojo službo, vse. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla Vaša družina? Kako pogosto? 

Ja. Dvakrat letno, prej smo več, zdej pa mal mnj, vsaj jst, če ne oni pa tri krat do štiri krat 

letno. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, Skype...) 

Ja. Ja, kakšen internet, telefon, več al manj sms-i. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Amm... (premor). Ja, pri meni recimo ne, jst imam recimo s svoji starši ful lep odnos, smo ku 

prijatli in vse, tut na delu se vsi obnašajo normalno, mam pa par prjatlov k so isto tko 

priseljenci in imajo drgačen odnos, ne vem, so ful bolj verni in imajo drgači, res. 

8. Pa čutijo večjo pripadnost družini, večjo zavezanost neki vrednotam, kakor pa recimo etnični 

Slovenci? 

Aammm... ma kaku bi rekla... ja, kr ja. 

9. Kje zaznavate največje podobnosti in kje največje razlike med priseljenci, potomci priseljencev in 

etničnimi Slovenci? 

Podobnost? Ja, loh da se, ne vem, Slovenci več držijo svojih običajev, mi svojih... ja (premor). 

10.  Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični skupini Vaših staršev, ali kot etničen Slovenec, to je kot 

nekdo, ki je v celoti sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih Slovencev? 

Bolj slovenski kulturi, zdej trenutno. 

11.  Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično pripadnost Vaših staršev in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Ja, lohko bi, ja, na nek način. 

12.  Vam je bližje kultura Vaših staršev (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Ja, po pravic povedano, zdej mi je bližje slovenska. Zarad tega, k smo se pač učili v šoli in to, 

par stvari k sm jih prevzela, so lahko kakšni verski običaji, drgači je pa več al manj 

slovenska. 

13.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Enak k do vseh, ku bi rekla, nisem kašn rasist al pa kar koli. Več al manj prijateljujem z 

vsemi, edin kar mi teži, ne vem če je primerno, da povem... (kar povejte)... s temi albanskimi 

priseljenci, ponavadi starejši moški oziroma teli delavci k žvižgajo, in prou očitno je videt, da 



 
 

ponižujejo ženske in jih majo sam tako vizualno, to me edino moti, nimam pa nič proti njim 

kot narodu, sam to me edin moti. 

14.  Tega je v Novi Gorici zaslediti precej? 

Ja, zadnje čase precej, tudi povsod. Zdej so začnli hodit tut v disko in na zabave in... 

pretirano res. 

15.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajajo Vaši starši? Prosim, navedite razloge. 

Po pravic povedano ne, ker nisem navajena na tisto kulturo. Tle se mi zdi, da je bolj 

civiliziran narod, kukr doli in nisem navajena na tisti njihov ritem, tako da rajši to.  

16.  Kako so se na vaš prihod odzvali ljudje, ki so že prej živeli v kraju, kamor ste se priselili? Kako so 

Vas dojemali? Ali je takšno dojemanje mogoče zaslediti tudi sedaj? 

Ja, kšni so me mal tko hecali, ja, je pršla Slovenka, sm bla tut kašnkrat tut Bosanka. Ne. 

17.  Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega izhajajo Vaši starši (ste, na primer, aktiven član ali 

članica kulturnega društva, ki ohranja izročilo okolja, iz katerega izhajajo vaši starši ali kakšnega 

sorodnega združenja)? 

Ne, nisem noben član, ohranjamo pa kašne praznike muslimanske. 

18.  Ste aktiven član kakšnega drugega društva ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi etnični 

Slovenci, na primer kakšnega športnega društva, gasilskega društva, pevskega zbora, morebiti 

sodelujete pri delu krajevne skupnosti? 

Ja, bla sm aktivna bolj v športnem smislu. 

19.  Ali želite, da se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadajo Vaši 

starši in Vi? 

Mogoče. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam, mogoče celo nazaj v državo od koder ste prišli? Ali predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, 

se vidite v njej? 

Ja, zdej trenutno ja. Ne, nazaj v državo od koder so moji starši, ne. Tja bi hodila samo na 

obiske in na dopust. Lohk da v kašno drugo državo, kjer... kako bi rekla, je bolj razvita od 

Slovenije, al pa tko... ma to je še velik vprašaj. 

2. Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? 

Ja, verskih običajev, lohk da nekaterih pač, da jih spoštujejo tko k jst, ma zdej, da jih bom    

silila, to ne, se bojo lohk odločli sami. 

3. Ali se vam zdi pomembno katere narodnosti je vaš partner oziroma, ali se vam zdi, da ste oseba, ki 

bi izbrala partnerja glede na pripadnost etnični skupini/narodnost? 



 
 

Ne, jst sama ne bi, sam bi pa lohk mela probleme pri starših. Tko da jst na to ne gledam. 

Tudi, na primer moj otrok, tudi če bo pripeljal Kitajca, mi bo vseeno, ne, sam spet, gre ful na 

starše, ne, k so, k bolj ovirajo, ne... k vidm k mam par prjatlov tko in vidm da majo ful 

problemov, ne. 

4. Vi bi imeli tudi pri svojih starših probleme? 

Ja, pri kakšni narodnosti, ja... še posebej pri Srbih, ne. Ne vem, ne vem, ne znam povedat, k 

nism mela še tazga primera, ne. 

KLJU ČNI POJMI 

• Slovenski jezik 

• Sporazumevanje 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Prijatelji 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

SLOVENSKI JEZIK 

- Kateri jezik uporabljate, ko govorite z 
etničnimi Slovenci in v katerem jeziku 
govorite oz. se sporazumevate z drugimi 
potomci priseljencev? 

- Kako je potekalo vaše učenje slovenskega 
jezika? Ste imeli morda v vrtcu ali osnovni 
šoli pomoč pri učenju le-tega? 

- V katerem jeziku komunicirate doma? 

- Ma več al manj v slovenščini , k zdej je 
ratalo moderno, da se uporablja tut 
bosanščina, tko da, oboje (smeh), tut 
Slovenci se zdej radi učijo bosansko 
(smeh). 

- Ma ne, da bi se spomnla. V bistvu sem se 
sproti učila, edin k smo šli kšnkrat v Bosno 
pa k smo pršli nazaj, sm mal prevzela ta 
naglas in pol spet, dokler nism pršla noter. 

- Aaa, več al manj v slovenščini , kšnkrat 
preidemo tut v bosanščino, ma več al manj 
slovensko. 

SPORAZUMEVANJE 

- Ali ste imeli sprva težave s - Ne. 



 
 

sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na 
igrišču, na ulici, v družbi vrstnikov…)? 

- Ali ste v Sloveniji obiskovali vrtec? Če NE, 
zakaj ne? Kako ste se počutili  v njem? 

- Kako so se na vaš prihod odzvali ljudje, ki 
so že prej živeli v kraju, kamor ste se 
priselili? Kako so Vas dojemali? Ali je 
takšno dojemanje mogoče zaslediti tudi 
sedaj? 

- Ja. Lepo (smeh). 

- Ja, kšni so me mal tko hecali, ja, je pršla 
Slovenka, sm bla tut kašnkrat tut Bosanka. 
Ne. 

DRUŽINA 

- Koliko ste bili stari ob prihodu s starši v 
Slovenijo? 

- Katere veroizpovedi ste? 

- Kateri etnični skupini pripadate? 

- Kakšna je izobrazba vaših staršev? 

- Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših 
staršev tik pred prihodom v Slovenijo in 
katera je bila njihova prva zaposlitev ob 
prihodu v Slovenijo? 

- Katera je trenutna zaposlitev Vaših 
staršev? 

- Kje ste se najprej nastanili, ko ste prišli v 
Slovenijo? 

- Se mogoče spomnite, kje je bilo prvo 
prenočišče, v katero ste prišli? Je bila to 
hiša, stanovanje? 

- Katere vzroke oziroma razloge za odhod v 
Slovenijo so Vam navedli starši? 

- Kakšni so Vaši spomini na to obdobje? 

- Imate v Sloveniji kaj sorodnikov? Če DA, 
kako pogosto se videvate z njimi? 

- Amm... stara sm bila en mesc, ubistvu oče 
si je prvo želel, da bi se njegov prvi otrok 
rodil v Bosni in zato smo šli oziroma so 
moji starši šli dol in sem se rodila in smo se 
rodili. 

- Muslimani . 

- Aaaa... etnični Bosanci. 

- Ja, oče je končal gostinsko šolo, mama pa 
gradbeno. 

- Jaaa, oče se je zaposlil kot natakar, mama 
pa, v bistvu ni v svoji smeri, je začela kot 
kuharca, aaa, pol pa je kot sobarca dobila 
v hotelu. 

- Torej oče dela v HIT-u kot natakar, mama 
pa je zdej brezposelna. 

- Aaaa, uu, u Novi Gorici . 

- Stanovanje. 

- V bistvu, oče je pršu že prej, ker je pač meu 
željo, da gre vn iz Bosne in zarad tega je 
tut pršu sm in se zaposlil svoji smeri, 
mama je šla pa itak z njim . 

- Ma, nč, da bi bilo konkretno, da bi me, ne 
vem, kašni zafrkavali al kej tazga, 
normalno. 

- Ja, jih imam par, sm nismo kej prevč blizu 
sorodniki, smo bolj daljne koleno, tko da jih 
niti ne poznam preveč dobro. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 

- Amm... (premor). Ja, pri meni recimo ne, jst 
imam recimo s svoji starši ful lep odnos, 



 
 

iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Pa čutijo večjo pripadnost družini, večjo 
zavezanost nekim vrednotam, kakor pa 
recimo etnični Slovenci? 

- Kje zaznavate največje podobnosti in kje 
največje razlike med priseljenci, potomci 
priseljencev in etničnimi Slovenci? 

- Vam je bližje kultura Vaših staršev 
(vrednote, npr. odnos do dela, družine, 
zdravja, prostega časa..., jezik, literatura, 
zgodovina, glasba...) ali kultura, ki 
prevladuje v Republiki Sloveniji? 

smo ku prijatli in vse, tut na delu se vsi 
obnašajo normalno, mam pa par prjatlov, k 
so isto tko priseljenci in imajo drgačen 
odnos, ne vem, so ful bolj verni in imajo 
drgači, res. 

- Aammm... ma kaku bi rekla... ja, kr ja . 

- Podobnost? Ja, loh, da se, ne vem, Slovenci 
več držijo svojih običajev, mi svojih... ja 
(premor). 

- Ja, po pravic povedano, zdej mi je bližje 
slovenska. Zarad tega, k smo se pač učili v 
šoli in to, par stvari, k sm jih prevzela, so 
lahko kakšni verski običaji, drgači je pa več 
al manj slovenska. 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Je tega je v Novi Gorici zaslediti precej? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Enak k do vseh, ku bi rekla, nisem kašn 
rasist al pa kar koli. Več al manj 
prijateljujem z vsemi, edin kar mi teži, ne 
vem če je primerno, da povem... (kar 
povejte)... s temi albanskimi priseljenci, 
ponavadi starejši moški oziroma teli 
delavci, k žvižgajo in prou očitno je videt, 
da ponižujejo ženske in jih majo sam tako 
vizualno, to me edino moti, nimam pa nič 
proti njim kot narodu, sam to me edin moti. 

- Ja, zadnje čase precej, tudi povsod. Zdej 
so začnli hodit tut v disko in na zabave in... 
pretirano  res. 

- Maa, niti nisem čutla kej tazga, sam to kar 
sm slišala od drugih, ne vem, da so 
Bosanci manj vredni, ma da bi jst osebno, 
a-a. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

- Ali se počutite kot državljanka Republike 
Slovenije? 

- Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični 
skupini Vaših staršev, ali kot etničen 
Slovenec, to je kot nekdo, ki je v celoti 

- Kot domačinka. 

- Ja. 

- Bolj slovenski kulturi , zdej trenutno. 

- Ja, lohko bi, ja, na nek način. 



 
 

sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih 
Slovencev? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično 
pripadnost Vaših staršev in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla 
Vaša družina? Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? 
Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, 
internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili  v kraje, iz katerih prihajajo 
Vaši starši? 

- Ja, njihovi starši , pač moji nonoti in none 
in sorodniki . 

- Vse, tuki mam dom, svojo službo, vse. 

- Ja. Dvakrat letno, prej smo več, zdej pa 
mal mnj, vsaj jst, če ne oni pa trikrat do 
štirikrat letno. 

- Ja. Ja, kakšen internet, telefon, več al 
manj sms-i. 

- Po pravic povedano ne, ker nisem 
navajena na tisto kulturo. Tle se mi zdi, 
da je bolj civiliziran narod, kukr doli in 
nisem navajena na tisti njihov ritem, tako 
da rajši to. 

PRIJATELJI 

- Se družite z vrstniki, ki so, tako kot Vi, 
priseljenci in potomci priseljencev, ali pa 
imate tudi prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

- Ali med vašimi prijatelji prevladujejo 
priseljenci in potomci priseljencev, ali 
etnični Slovenci? 

- Oboje. 

- Priseljenci. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder so prišli Vaši starši? Ali 
predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se 
vidite v njej? 

- Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega 
izhajajo Vaši starši (ste, na primer, aktiven 
član ali članica kulturnega društva, ki 
ohranja izročilo okolja, iz katerega izhajajo 
vaši starši ali kakšnega sorodnega 
združenja)? 

- Ja, zdej trenutno ja. Ne, nazaj v državo od 
koder so moji starši, ne. Tja bi hodila samo 
na obiske in na dopust. Lohk , da v kašno 
drugo državo, kjer... kako bi rekla, je bolj 
razvita od Slovenije al pa tko... ma to je še 
velik vprašaj. 

- Ne, nisem noben član, ohranjamo pa kašne 
praznike muslimanske. 

- Ja, bla sm aktivna bolj v športnem smislu. 



 
 

- Ste aktiven član kakšnega drugega društva 
ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi 
etnični Slovenci, na primer kakšnega 
športnega društva, gasilskega društva, 
pevskega zbora, morebiti sodelujete pri 
delu krajevne skupnosti? 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadajo Vaši starši in Vi? 

- Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? 

- Ali se vam zdi pomembno katere 
narodnosti je vaš partner oziroma, ali se 
vam zdi, da ste oseba, ki bi izbrala 
partnerja glede na pripadnost etnični 
skupini/narodnost? 

- Vi bi imeli tudi pri svojih starših probleme? 

- Mogoče. 

- Ja, verskih običajev, lohk, da nekaterih 
pač, da jih spoštujejo tko k jst, ma zdej, da 
jih bom silila, to ne, se bojo lohk odločli  
sami. 

- Ne, jst sama ne bi, sam bi pa lohk mela 
probleme pri starših, tko da jst na to ne 
gledam. Tudi, na primer moj otrok , tudi če 
bo pripeljal Kitajca , mi bo vseeno, ne, sam 
spet, gre ful na starše ne, k so, k bolj 
ovirajo , ne... k vidim, k mam par prjatlov  
tko in vidim, da majo ful problemov, ne. 

- Ja, pri kakšni narodnosti ja... še posebej pri 
Srbih, ne. Ne vem, ne vem, ne znam 
povedat, k nism mela še tazga primera, ne. 

 

PRILOGA 7 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Koliko ste bili stari ob prihodu s starši v Slovenijo? 

Aaa, eno leto in pou. 

2. Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

Srednješolska. 

3. Katere veroizpovedi ste? 

Krščanske. 

4. Kateri etnični skupini pripadate? 

Hrvaška, Bosna. Pou pou. 

5. Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših staršev tik pred prihodom v Slovenijo in katera je bila 

njihova prva zaposlitev ob prihodu v Slovenijo? 

V tovarni. Gradbeništvo in čistilka. 



 
 

6. Katera je trenutna zaposlitev Vaših staršev? 

Čistilka in eee, pač šofer. 

7. Kje ste se najprej nastanili, ko ste prišli v Slovenijo? 

Pri bratu od mame. 

8. Se mogoče spomnite kje je bilo prvo prenočišče v katero ste prišli? Je bila to hiša, stanovanje? 

V stanovanju. 

9. Katere vzroke oziroma razloge za odhod v Slovenijo so Vam navedli starši? 

Vojna. 

10.  Kakšni so Vaši spomini na to obdobje? 

Eee, sm bla  tko majhna, da se niti ne spomnem. 

11.  Kako je potekalo Vaše učenje slovenskega jezika? Ste imeli morda v vrtcu ali osnovni šoli učno 

pomoč pri učenju le-tega? 

V redu, ker itak nisem govorila k sm pršla, tko da je biu to moj prvi jezik.  

12.  Ali ste v Sloveniji obiskovali vrtec? Če NE, zakaj ne? Kako ste se počutili v njem? 

Ja. V redu. 

13.  Ali ste imeli sprva težave s sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na ulici oz. v igrišču,  v družbi 

vrstnikov...)? 

Ne, nisem. 

14.  V katerem jeziku komunicirate doma? 

V hrvaškem, bosanskem in slovenskem (smeh). 

15.  Imate v Sloveniji kaj sorodnikov? Če DA, kako pogosto se videvate z njimi? 

Ja. Kar pogosto. 

16.  Se družite z vrstniki, ki so, tako kot vi, priseljenci in potomci priseljencev, ali pa imate tudi 

prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

Aaa, ma v bistvu oboje nekako. 

17.  Ali med vašimi prijatelji prevladujejo priseljenci in potomci priseljencev, ali etnični Slovenci? 

Ma oboje je. 

18.  Kateri jezik uporabljate, ko govorite z etničnimi Slovenci in v katerem jeziku govorite oz. se 

sporazumevate z drugimi potomci priseljencev? 

V slovenskem. 

19.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste imeli manj 

možnosti, na primer, ko ste iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot 

manjvredno osebo, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 

neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih zagovarjali ali bi 

naj bile značilne za okolje, od koder prihajate)? Če DA, Vas prosim, da opišite takšen dogodek ali 

dogodke. 



 
 

Ma, niti ne... lahko, ma tko redko, da niti ni vredno omenit. Mislim, ni blo tko hudo, da bi 

izpostavila to kot nek problem. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

Ma prej ku domačinka, zato k se svojega življenja na Hrvaškem sploh ne spomnem, tako da 

mi je prvi spomin biu, v bistvu, v Sloveniji. Jst se počutim tle k doma. 

2. Ali se počutite kot državljanka Republike Slovenije? 

Ja. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

Aaam, samo družina njihova, ker itak spominov ni. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Amm, ja celo življenje. Odraščanje, spomini, vse, kar sem pač doživela. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla Vaša družina? Kako pogosto? 

Tudi. Aaa, zadnja leta zelo redko, v bistvu že enih pet let nisem bila v teh krajih. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, Hrvaške? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, 

Skype...) 

Ma ne, ker jih ne poznam, edino pač z bratranci in sestričnami, ma to zarad tega, ker se pač 

videvam. Aaammm, Facebook, telefon. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Ma po moje ja. 

8. Kje zaznavate največje podobnosti in kje največje razlike med priseljenci, potomci priseljencev in 

etničnimi Slovenci? 

Maaa, pač vidiš (smeh). Ne vem, drugačno mišljenje, drugačna kultura, pač vidiš. Aamm, 

vidiš večjo povezanost med družinami se mi zdi, pri priseljencih. Vse je odvisno od družine. 

Mislim, da držijo bolj skupej, ku marsikakšni Slovenci. 

9. Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični skupini Vaših staršev, ali kot etničen Slovenec, to je kot 

nekdo, ki je v celoti sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih Slovencev? 

Maaa, jst ne vem, bolj slovenski nekako. Jst itak, ku sm že rekla, moji prvi spomini so tle, tko 

da se itak počutim ku del tega, no. Itak čez svojo kulturo pa tut ne moreš, tko da. 

10.  Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično pripadnost Vaših staršev in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Ja, odvisno od človeka, posameznika. Nekje bi se dalo, nekje pa spet ne. Odvisno, res. 



 
 

11.  Vam je bližje kultura Vaših staršev (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Aaa, drugo mi je bližje. 

12.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Jst spoštujem vsakega človeka, ki prihaja, lahko bolj, ker smo tut mi sami priseljenci in se 

držiš skupej. Ne delam nekih razlik, pač sem prijazna do njih. 

13.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajajo Vaši starši? Prosim, navedite razloge. 

Ne, se ne bi vrnila. Tam, kjer odraščaš, se počutiš tudi kot doma in razen, če bi se morala 

zarad nekih drugih razlogov prisilno, bi se vrjetno, ker druge možnosti ne bi bilo, ma tko, 

sama od sebe, po lastni želji, pa ne. 

14.  Kako so se na vaš prihod odzvali ljudje, ki so že prej živeli v kraju, kamor ste se priselili? Kako so 

Vas dojemali? Ali je takšno dojemanje mogoče zaslediti tudi sedaj? 

Ne vem, se ne spomnim. Ni opazit kakšne negativne naravnanosti... kakšno, ku bi rekla, 

nastrojenost proti... lahko da ni zarad tega, ker sem odraščala tuki s »Slovenci« (smeh). 

15.  Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega izhajajo Vaši starši (ste, na primer, aktiven član ali 

članica kulturnega društva, ki ohranja izročilo okolja, iz katerega izhajajo vaši starši ali kakšnega 

sorodnega združenja)? 

Ne, nisem. 

16.  Ste aktiven član kakšnega drugega društva ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi etnični 

Slovenci, na primer kakšnega športnega društva, gasilskega društva, pevskega zbora, morebiti 

sodelujete pri delu krajevne skupnosti? 

Ja, sm bla, v srednji šoli in osnovni, ma zdej pa nisem več. 

17.  Ali želite, da se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadajo Vaši 

starši in Vi? 

Maa, to vse pač ne vem, njihova odločitev. Če imajo to željo, komot, če pa nimajo pa tudi 

prou. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam, mogoče celo nazaj v državo od koder ste prišli? Ali predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, 

se vidite v njej? 

Ja. Amm, ne vem... glede na to, kaj študiram, bi bilo mogoče boljše, vsaj v času študija 

kakšna izmenjava v redu, ma itak človek ne more vedet, kaj ga čaka, če se bo moral preselit. 

Itak zdej o tem sploh ne razmišljam, k mam še celo življenje pred sabo. Bomo vidli ku bo. 



 
 

2. Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? 

Aamm, ma jst mislim... pač, že sama nekih običajev ne ohranjam, k itak sm tle celo življenje 

in odrasla sem tuki. tako da... tko k sm rekla, se bodo sami odločili, če bodo hotli spoznavat to 

kulturo, pač je v redu, ne, itak ni s tem nč narobe. Zdej, da bom jst širla neko kulturo in tko, 

pa dvomim, no, k itak sama ne prakticiram tega. 

3. Ali se vam zdi pomembno katere narodnosti je vaš partner oziroma, ali se vam zdi, da ste oseba, ki 

bi izbrala partnerja glede na pripadnost etnični skupini/narodnost? 

Ne, se mi sploh ne zdi pomembno. 

KLJU ČNI POJMI 

• Slovenski jezik 

• Sporazumevanje 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Prijatelji 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

SLOVENSKI JEZIK 

- Kateri jezik uporabljate, ko govorite z 
etničnimi Slovenci in v katerem jeziku 
govorite oz. se sporazumevate z drugimi 
potomci priseljencev? 

- Kako je potekalo vaše učenje slovenskega 
jezika? Ste imeli morda v vrtcu ali osnovni 
šoli pomoč pri učenju le-tega? 

- V katerem jeziku komunicirate doma? 

- V slovenskem. 

- V redu, ker itak nisem govorila k sm pršla, 
tko da je biu to moj prvi jezik . 

- V hrvaškem, bosanskem in slovenskem 
(smeh). 

SPORAZUMEVANJE 

- Ali ste imeli sprva težave s 
sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na 

- Ne, nisem. 

- Ja. V redu. 



 
 

igrišču, na ulici, v družbi vrstnikov…)? 

- Ali ste v Sloveniji obiskovali vrtec? Če NE, 
zakaj ne? Kako ste se počutili  v njem? 

- Kako so se na vaš prihod odzvali ljudje, ki 
so že prej živeli v kraju, kamor ste se 
priselili? Kako so Vas dojemali? Ali je 
takšno dojemanje mogoče zaslediti tudi 
sedaj? 

- Ne vem, se ne spomnim. Ni opazit kakšne 
negativne naravnanosti... kakšno, ku bi 
rekla, nastrojenost proti... lahko da ni zarad 
tega, ker sem odraščala tuki s »Slovenci« 
(smeh). 

DRUŽINA 

- Koliko ste bili stari ob prihodu s starši v 
Slovenijo? 

- Katere veroizpovedi ste? 

- Kateri etnični skupini pripadate? 

- Kakšna je izobrazba vaših staršev? 

- Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših 
staršev tik pred prihodom v Slovenijo in 
katera je bila njihova prva zaposlitev ob 
prihodu v Slovenijo? 

- Katera je trenutna zaposlitev Vaših 
staršev? 

- Kje ste se najprej nastanili, ko ste prišli v 
Slovenijo? 

- Se mogoče spomnite, kje je bilo prvo 
prenočišče, v katero ste prišli? Je bila to 
hiša, stanovanje? 

- Katere vzroke oziroma razloge za odhod v 
Slovenijo so Vam navedli starši? 

- Kakšni so Vaši spomini na to obdobje? 

- Imate v Sloveniji kaj sorodnikov? Če DA, 
kako pogosto se videvate z njimi? 

- Aaa, eno leto in pou. 

- Krščanske. 

- Hrvaška, Bosna. Pou pou. 

- Srednješolska. 

- V tovarni . Gradbeništvo in čistilka . 

- Čistilka in eee, pač šofer. 

- Pri bratu od mame. 

- V stanovanju. 

- Vojna. 

- Eee, sm bla  tko majhna, da se niti ne 
spomnem. 

- Ja. Kar pogosto. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Kje zaznavate največje podobnosti in kje 
največje razlike med priseljenci, potomci 

- Ma po moje ja. 

- Maaa, pač vidiš (smeh). Ne vem, drugačno 
mišljenje, drugačna kultura , pač vidiš. 
Aamm, vidiš večjo povezanost med 
družinami  se mi zdi, pri priseljencih. Vse 
je odvisno od družine. Mislim, da držijo 
bolj skupej, ku marsikakšni Slovenci. 

- Aaa, drugo mi je bližje. 



 
 

priseljencev in etničnimi Slovenci? 

- Vam je bližje kultura Vaših staršev 
(vrednote, npr. odnos do dela, družine, 
zdravja, prostega časa..., jezik, literatura, 
zgodovina, glasba...) ali kultura, ki 
prevladuje v Republiki Sloveniji? 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Jst spoštujem vsakega človeka, ki prihaja, 
lahko bolj, ker smo tut mi sami priseljenci 
in se držiš skupej. Ne delam nekih razlik, 
pač sem prijazna do njih. 

- Ma, niti ne... lahko, ma tko redko, da niti ni 
vredno omenit. Mislim, ni blo tko hudo, da 
bi izpostavila to kot nek problem. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

- Ali se počutite kot državljanka Republike 
Slovenije? 

- Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični 
skupini Vaših staršev, ali kot etničen 
Slovenec, to je kot nekdo, ki je v celoti 
sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih 
Slovencev? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično 
pripadnost Vaših staršev in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

- Ma prej ku domačinka, zato k se svojega 
življenja na Hrvaškem sploh ne spomnem, 
tako da mi je prvi spomin biu, v bistvu, v 
Sloveniji. Jst se počutim tle k doma. 

- Ja. 

- Maaa, jst ne vem, bolj slovenski nekako. 
Jst itak, ku sm že rekla, moji prvi spomini 
so tle, tko da se itak počutim ku del tega, 
no. Itak čez svojo kulturo pa tut ne moreš, 
tko da. 

- Ja, odvisno od človeka, posameznika. 
Nekje bi se dalo, nekje pa spet ne. Odvisno, 
res. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla 

- Aaam, samo družina njihova, ker itak 
spominov ni. 

- Amm, ja celo življenje. Odraščanje, 
spomini, vse, kar sem pač doživela. 



 
 

Vaša družina? Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, 
Hrvaške? Kako ohranjate stike? (obiski, 
pisma, internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili  v kraje, iz katerih prihajajo 
Vaši starši? 

- Tudi . Aaa, zadnja leta zelo redko, v 
bistvu že enih pet let nisem bila v teh 
krajih. 

- Ma ne, ker jih ne poznam, edino pač z 
bratranci in sestričnami, ma to zarad tega, 
ker se pač videvam. Aaammm, Facebook, 
telefon. 

- Ne, se ne bi vrnila. Tam, kjer odraščaš, se 
počutiš tudi kot doma in razen, če bi se 
morala zarad nekih drugih razlogov 
prisilno, bi se vrjetno, ker druge možnosti 
ne bi bilo, ma tko, sama od sebe, po lastni 
želji, pa ne. 

PRIJATELJI 

- Se družite z vrstniki, ki so, tako kot Vi, 
priseljenci in potomci priseljencev, ali pa 
imate tudi prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

- Ali med vašimi prijatelji prevladujejo 
priseljenci in potomci priseljencev, ali 
etnični Slovenci? 

- Ma oboje je. 

- Aaa, ma v bistvu oboje nekako. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder so prišli Vaši starši? Ali 
predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se 
vidite v njej? 

- Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega 
izhajajo Vaši starši (ste, na primer, aktiven 
član ali članica kulturnega društva, ki 
ohranja izročilo okolja, iz katerega izhajajo 
vaši starši ali kakšnega sorodnega 
združenja)? 

- Ste aktiven član kakšnega drugega društva 
ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi 
etnični Slovenci, na primer kakšnega 
športnega društva, gasilskega društva, 
pevskega zbora, morebiti sodelujete pri 
delu krajevne skupnosti? 

- Ja. Amm, ne vem... glede na to, kaj 
študiram, bi bilo mogoče boljše, vsaj v času 
študija kakšna izmenjava v redu, ma itak 
človek ne more vedet, kaj ga čaka, če se bo 
moral preselit. Itak zdej o tem sploh ne 
razmišljam, k mam še celo življenje pred 
sabo. Bomo vidli ku bo. 

- Ne, nisem. 

- Ja, sm bla, v srednji šoli in osnovni, ma 
zdej pa nisem več. 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 

- Maa, to vse pač ne vem, njihova odločitev. 
Če imajo to željo, komot, če pa nimajo pa 



 
 

ji pripadajo Vaši starši in Vi? 

- Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? 

- Ali se vam zdi pomembno katere 
narodnosti je vaš partner oziroma, ali se 
vam zdi, da ste oseba, ki bi izbrala 
partnerja glede na pripadnost etnični 
skupini/narodnost? 

tudi prou. 

- Aamm, ma jst mislim... pač, že sama nekih 
običajev ne ohranjam, k itak sm tle celo 
življenje in odrasla sem tuki, tako da... tko 
k sm rekla, se bodo sami odločili , če bodo 
hotli spoznavat to kulturo, pač je v redu, ne, 
itak ni s tem nč narobe. Zdej, da bom jst 
širla neko kulturo in tko, pa dvomim, no, k 
itak sama ne prakticiram tega. 

- Ne, se mi sploh ne zdi pomembno. 

 

PRILOGA 8 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Koliko ste bili stari ob prihodu s starši v Slovenijo? 

Am, skoraj dve leti. 

2. Kakšna je izobrazba Vaših staršev? 

Mama ima končano, amm, triletno srednjo šolo, oče je pa zaključu štiri leta osnovne. 

3. Katere veroizpovedi ste? 

Ma bom reku, da se nekak štejem za ateista, čeprou u neko višjo silo pa verjamem, no (smeh). 

4. Kateri etnični skupini pripadate? 

Sm Bošnjak. 

5. Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših staršev tik pred prihodom v Slovenijo in katera je bila 

njihova prva zaposlitev ob prihodu v Slovenijo? 

Oče je bil zaposlen v Bosna putevi. Firma, ki je skrbela za avtoceste in ceste v stari 

Jugoslaviji. Mama je delala kot šivilja v tekstilni industriji. Ko je o če prišel v Slovenijo, se je 

zaposlil v Pionirju kot strojnk, mama pa je postala gospodinja doma. Kasneje se je zaposlila 

kot čistilka v bolnišnici. 

6. Katera je trenutna zaposlitev Vaših staršev? 

Aaa, oče dela pri samostojnem podjetniku, ki se ukvarja z gradbeno mehanizacijo. Dela kot 

strojnik na večjih bagerjih. Mama pomiva laboratorijsko opremo v zavodu za zdravstvo. 

7. Kje ste se najprej nastanili, ko ste prišli v Slovenijo? 

Vsi begunci smo bli nastanjeni v zbirnem centru. 

8. Se mogoče spomnite kje je bilo prvo prenočišče v katero ste prišli? Je bila to hiša, stanovanje? 

Aamm, ne vem, sem biu premajhen, da bi se tega spomnu. Starši so rekli, da v neki hiši. 

9. Katere vzroke oziroma razloge za odhod v Slovenijo so Vam navedli starši? 



 
 

Vojna na Balkanu, boljša prihodnost, kvalitetnejše življenje, po eni strani. 

10.  Kakšni so Vaši spomini na to obdobje? 

Hmmm... kaj pa vem. Bil sem otrok, ne spominjam se ravno občutkov. Vem, da se nisem bal, 

ker so bili starši zraven. 

11.  Kako je potekalo Vaše učenje slovenskega jezika? Ste imeli morda v vrtcu ali osnovni šoli učno 

pomoč pri učenju le-tega? 

Doma smo govorili hrvaško, glede slovenščine pa, am, nikoli se nismo pogovarjali slovensko.  

Zdej, razloga za to ne poznam lih... Vrtca, ja, vrtca se spomnim. Tm sem bil na začetku, tko 

kšn mesc, zelo zadržan in nism se pogovarju skor z nikomer... Amm, pol sm pa naenkrat 

začel govorit tekoče slovensko (smeh). Kar se tiče učne pomoči, am, te nism imel, ne. Bi reku, 

da mi je kvečjemu pomagalo to, da sm se zgodi nauču brat, za kar je v veliki meri zaslužena 

mama očetovega sedanjega šefa. Pomagalo je pa tud to, da je starejša sestra bla vedno razred 

pred mano. 

12.  Ali ste v Sloveniji obiskovali vrtec? Če NE, zakaj ne? Kako ste se počutili v njem? 

Da. Počutje je bilo, kakor se ga spominjam, odlično. 

13.  Ali ste imeli sprva težave s sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na ulici oz. v igrišču,  v družbi 

vrstnikov...)? 

Ma ne, ni blo nekih problemov glede tega. 

14.  V katerem jeziku komunicirate doma? 

Am, večinoma v hrvaškem. 

15.  Imate v Sloveniji kaj sorodnikov? Če DA, kako pogosto se videvate z njimi? 

Ja, imam nekoliko bratrancev in dva strica, k delajo tuki. Videvamo se povprečno vsak 

teden. 

16.  Se družite z vrstniki, ki so, tako kot vi, priseljenci in potomci priseljencev, ali pa imate tudi 

prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

Ma večina mojih prijateljev je etni čnih Slovencev, so pa tudi vrstniki, ki so priseljenci. 

17.  Kateri jezik uporabljate, ko govorite z etničnimi Slovenci in v katerem jeziku govorite oz. se 

sporazumevate z drugimi potomci priseljencev? 

Z etničnimi Slovenci se pogovarjam tekoče slovensko, z žargonom itak, in mogoče mal 

narečjem, s priseljenci pa tko, bol mešano. 

18.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste imeli manj 

možnosti, na primer, ko ste iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot 

manjvredno osebo, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 

neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih zagovarjali ali bi 

naj bile značilne za okolje, od koder prihajate)? Če DA, Vas prosim, da opišite takšen dogodek ali 

dogodke. 



 
 

Moram rečt, da je blo tega v osnovni šoli ful. Tud preveč... Nimam lih lepih spominov in tudi 

nerad govorim o tem. Amm, predvsem na nacionalni podlagi so leteli nizkotni komentarji in 

vzdevki. Spomnim se, ko me je skupina sošolcev čakala po koncu pouka in me pretepla in 

ponižala vpričo drugih ljudi... na vprašanje »zakaj?« so mi odgovorili »zato ker si bosanc«. 

Drugače so se podobne stvari dogajale kr vsakodnevno. 

19.  Kako ste se ob tem počutili in kako ste na diskriminacijo ali ponižanje odzvali? 

Za pomoč sem prosil sociologinjo v šoli. Stvar se je kr vlekla, no, nekega zaželenega učinka pa 

ni blo, žal. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujec ali kot domačin? 

Počutim se kot domačin. 

2. Ali se počutite kot državljan Republike Slovenije? 

Ja. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

Hmm... srce me vleče v Bosno, če me razumete (smeh). Drugače me pa vežejo prijatelji, 

sorodniki, občutek pripadanja okolici, narava, tudi običaji, pa starši, način življenja v 

nekaterih stvareh. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Najbolj nekako skrb za prihodnost, potem prijatelji, šola, ambicija za stvari, ki bi jih rad 

počel, videl. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla Vaša družina? Kako pogosto? 

Seveda. Skoraj vsak mesec in pol, včasih za vikend, včasih tudi dlje. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, Skype...) 

Ohranjam stike, ja, največ z internetom pa tudi po telefonu. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Ma odvisno od osebe, to je zelo splošno vprašanje. Mogoče priseljenci vidimo dve strani 

zgodbe. 

8. Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični skupini Vaših staršev, ali kot etničen Slovenec, to je kot 

nekdo, ki je v celoti sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih Slovencev? 

Počutim se kot nekdo, ki je mešane krvi. Odrasu sm pri dveh vzgojiteljih, eno so moji starši, 

ki ohranjajo našo kulturo, drugo je pa Slovenija. 

9. Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično pripadnost Vaših staršev in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 



 
 

Seveda. Po moje lahko človek tko najlažje zaživi v polni pari glede na »razklano« situacijo. 

10.  Vam je bližje kultura Vaših staršev (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Ma oboje mi je blizu, včasih prevlada eno, včasih drugo. 

11.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Amm, bom reku, da sm zelo kritičen do nekega pretiranega izkazovanja nacionalne in verske 

izpovedi. Se pa najdejo priseljenci, ki so mi podobni, se pravi tisti, ki živijo po načelu »živi in 

pusti živeti«, ne vtikaj se v druge, dovoli zanimanje za osebne stvari, vendar si postavi realne 

meje. Pretiravanja se mi zdijo absurdna. 

12.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajajo Vaši starši? Prosim, navedite razloge. 

Mogoče kasneje, v poznih letih, predvsem zaradi stvari, ki me vežejo na domovino... Da 

mogoče spokojno umrem na mestu, kjer čutim največjo povezanost z vsem živim... z naravo. 

13.  Kako so se na vaš prihod odzvali ljudje, ki so že prej živeli v kraju, kamor ste se priselili? Kako so 

Vas dojemali? Ali je takšno dojemanje mogoče zaslediti tudi sedaj? 

Čutit je bilo zadržanost, včasih tudi odpor. Vendar se prilagodi ena in druga stran. 

Pomembno je narediti prvi korak do komunikacije. Tudi zdaj se to čuti, čeprav manj. 

14.  Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega izhajajo Vaši starši (ste, na primer, aktiven član ali 

članica kulturnega društva, ki ohranja izročilo okolja, iz katerega izhajajo vaši starši ali kakšnega 

sorodnega združenja)? 

Aaa, vse, kar me o tem zanima, si lahko sam pridobim informacije na internetu. Eee, vendar 

aktivno nisem nikoli sodeloval pri nekih kulturnih društvih. 

15.  Ste aktiven član kakšnega drugega društva ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi etnični 

Slovenci, na primer kakšnega športnega društva, gasilskega društva, pevskega zbora, morebiti 

sodelujete pri delu krajevne skupnosti? 

Tega je blo za cajte iz osnovne šole, ja. Potem me ni več mikalo v te smeri. 

16.  Ali želite, da se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadajo Vaši 

starši in Vi? 

Seveda bi bilo to lepo, vendar se potem porodi vprašanje, zakaj se ne bi učili zgodovine 

kakšnih drugih držav... Mmm, v tej stvari podpiram stvar tako kot je. Slovenska zgodovina 

spada v Slovenijo in prav je, da se učiš o državi, v kateri si. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam, mogoče celo nazaj v državo od koder ste prišli? Ali predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, 

se vidite v njej? 



 
 

Vsepovsod je začetek najtežji. To vem po lastnih izkušnjah, lastnem življenju. Jst pravim tko, 

s trebuhom za kruhom... Sedanje stanje je sicer težko, vendar moram biti hvaležen za to, kar 

imam. Nikoli ne vem, kdaj bi lahko ostal brez tega. 

2. Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? 

Vsekakor bo to moja želja, čeprav mogoče ne ravno pretirana. Želim, da bi vseeno vedeli od 

kod prihajamo, toda, da bi se s tem ponašali, ne pa sramovali. 

3. Ali se vam zdi pomembno katere narodnosti je vaša partnerka oziroma, ali se vam zdi, da ste 

oseba, ki bi izbrala partnerko glede na pripadnost etnični skupini/narodnost? 

To se mi zdi daleč najbolj neumna stvar. Vsi smo ljudje in na to nikoli nisem, ne gledam in ne 

bom gledal kot na omejitev pri izbiri partnerja ali  prijateljev.  

KLJU ČNI POJMI 

• Slovenski jezik 

• Sporazumevanje 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Prijatelji 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

SLOVENSKI JEZIK 

- Kateri jezik uporabljate, ko govorite z 
etničnimi Slovenci in v katerem jeziku 
govorite oz. se sporazumevate z drugimi 
potomci priseljencev? 

- Kako je potekalo vaše učenje slovenskega 
jezika? Ste imeli morda v vrtcu ali osnovni 
šoli pomoč pri učenju le-tega? 

- V katerem jeziku komunicirate doma? 

- Z etničnimi Slovenci se pogovarjam tekoče 
slovensko, z žargonom itak, in mogoče mal 
narečjem, s priseljenci pa tko, bol mešano. 

- Doma smo govorili hrvaško, glede 
slovenščine pa, am, nikoli se nismo 
pogovarjali slovensko. Zdej, razloga za to 
ne poznam lih... Vrtca, ja, vrtca se 
spomnim. Tm sem bil na začetku, tko kšn 
mesc, zelo zadržan in nism se pogovarju 
skor z nikomer... Amm, pol sm pa 



 
 

naenkrat začel govorit tekoče slovensko 
(smeh). Kar se tiče učne pomoči, am, te 
nism imel, ne. Bi reku, da mi je kvečjemu 
pomagalo to, da sm se zgodi nauču brat, za 
kar je v veliki meri zaslužena mama 
očetovega sedanjega šefa. Pomagalo je pa 
tud to, da je starejša sestra bla vedno razred 
pred mano. 

- Am, večinoma v hrvaškem. 

SPORAZUMEVANJE 

- Ali ste imeli sprva težave s 
sporazumevanjem (v vrtcu, v šoli, na 
igrišču, na ulici, v družbi vrstnikov…)? 

- Ali ste v Sloveniji obiskovali vrtec? Če NE, 
zakaj ne? Kako ste se počutili  v njem? 

- Kako so se na vaš prihod odzvali ljudje, ki 
so že prej živeli v kraju, kamor ste se 
priselili? Kako so Vas dojemali? Ali je 
takšno dojemanje mogoče zaslediti tudi 
sedaj? 

- Ma ne, ni blo nekih problemov glede tega. 

- Da. Počutje je bilo, kakor se ga spominjam, 
odlično. 

- Čutit je bilo zadržanost, včasih tudi odpor. 
Vendar se prilagodi ena in druga stran. 
Pomembno je narediti prvi korak do 
komunikacije. Tudi zdaj se to čuti, čeprav 
manj. 

DRUŽINA 

- Koliko ste bili stari ob prihodu s starši v 
Slovenijo? 

- Katere veroizpovedi ste? 

- Kateri etnični skupini pripadate? 

- Kakšna je izobrazba vaših staršev? 

- Katera je bila zadnja zaposlitev Vaših 
staršev tik pred prihodom v Slovenijo in 
katera je bila njihova prva zaposlitev ob 
prihodu v Slovenijo? 

- Katera je trenutna zaposlitev Vaših 
staršev? 

- Kje ste se najprej nastanili, ko ste prišli v 
Slovenijo? 

- Se mogoče spomnite, kje je bilo prvo 
prenočišče, v katero ste prišli? Je bila to 
hiša, stanovanje? 

- Katere vzroke oziroma razloge za odhod v 
Slovenijo so Vam navedli starši? 

- Kakšni so Vaši spomini na to obdobje? 

- Am, skoraj dve leti. 

- Ma bom reku, da se nekak štejem za 
ateista, čeprou u neko višjo silo pa 
verjamem, no (smeh). 

- Sm Bošnjak. 

- Mama ima končano, amm, triletno srednjo 
šolo, oče je pa zaključu štiri leta osnovne. 

- Oče je bil zaposlen v Bosna putevi. Firma, 
ki je skrbela za avtoceste in ceste v stari 
Jugoslaviji. Mama je delala kot šivilja  v 
tekstilni industriji. Ko je oče prišel v 
Slovenijo, se je zaposlil v Pionirju kot 
strojnik , mama pa je postala gospodinja 
doma. Kasneje se je zaposlila kot čistilka  v 
bolnišnici. 

- Aaa, oče dela pri samostojnem podjetniku, 
ki se ukvarja z gradbeno mehanizacijo. 
Dela kot strojnik  na večjih bagerjih. Mama 
pomiva laboratorijsko opremo v zavodu 
za zdravstvo. 



 
 

- Imate v Sloveniji kaj sorodnikov? Če DA, 
kako pogosto se videvate z njimi? 

- Vsi begunci smo bli nastanjeni v zbirnem 
centru. 

- Aamm, ne vem, sem biu premajhen, da bi 
se tega spomnu. Starši so rekli, da v neki 
hiši. 

- Vojna na Balkanu, boljša prihodnost, 
kvalitetnejše življenje, po eni strani. 

- Hmmm... kaj pa vem. Bil sem otrok, ne 
spominjam se ravno občutkov. Vem, da se 
nisem bal, ker so bili starši zraven. 

- Ja, imam nekoliko bratrancev in dva 
strica, k delajo tuki. Videvamo se 
povprečno vsak teden. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Vam je bližje kultura Vaših staršev 
(vrednote, npr. odnos do dela, družine, 
zdravja, prostega časa..., jezik, literatura, 
zgodovina, glasba...) ali kultura, ki 
prevladuje v Republiki Sloveniji? 

- Ma odvisno od osebe, to je zelo splošno 
vprašanje. Mogoče priseljenci vidimo dve 
strani zgodbe. 

- Ma oboje mi je blizu, včasih prevlada eno, 
včasih drugo. 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Amm, bom reku, da sm zelo kriti čen do 
nekega pretiranega izkazovanja 
nacionalne in verske izpovedi. Se pa 
najdejo priseljenci, ki so mi podobni, se 
pravi tisti, ki živijo po načelu »živi in pusti 
živeti«, ne vtikaj se v druge, dovoli 
zanimanje za osebne stvari, vendar si 
postavi realne meje... Pretiravanja se mi 
zdijo absurdna. 

- Moram rečt, da je blo tega v osnovni šoli 
ful. Tud preveč... Nimam lih lepih 
spominov in tudi nerad govorim o tem. 
Amm, predvsem na nacionalni podlagi so 
leteli nizkotni komentarji in vzdevki. 
Spomnim se, ko me je skupina sošolcev 



 
 

- Kako ste se ob tem počutili  in odzvali? čakala po koncu pouka in me pretepla in 
ponižala vpričo drugih ljudi... na vprašanje 
»zakaj?« so mi odgovorili »zato ker si 
bosanc«. Drugače so se podobne stvari 
dogajale kr vsakodnevno. 

- Za pomoč sem prosil sociologinjo v šoli. 
Stvar se je kr vlekla, no, nekega zaželenega 
učinka pa ni blo, žal. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujec ali kot domačin? 

- Ali se počutite kot državljan Republike 
Slovenije? 

- Se počutite kot nekdo, ki pripada etnični 
skupini Vaših staršev, ali kot etničen 
Slovenec, to je kot nekdo, ki je v celoti 
sprejel jezik, kulturo in vrednote etničnih 
Slovencev? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti etnično 
pripadnost Vaših staršev in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

- Počutim se kot domačin. 

- Ja. 

- Počutim se kot nekdo, ki je mešane krvi. 
Odrasu sm pri dveh vzgojiteljih, eno so 
moji starši, ki ohranjajo našo kulturo, drugo 
je pa Slovenija. 

- Seveda. Po moje lahko človek tko najlažje 
zaživi v polni pari glede na »razklano« 
situacijo. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih je odšla 
Vaša družina? Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? 
Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, 
internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili  v kraje, iz katerih prihajajo 
Vaši starši? 

- Hmm... srce me vleče v Bosno, če me 
razumete (smeh). Drugače me pa vežejo 
prijatelji , sorodniki, občutek pripadanja 
okolici, narava, tudi običaji , pa starši, 
način življenja v nekaterih stvareh. 

- Najbolj nekako skrb za prihodnost, potem 
prijatelji , šola, ambicija za stvari, ki bi jih 
rad počel, videl. 

- Seveda. Skoraj vsak mesec in pol, včasih 
za vikend, včasih tudi dlje. 

- Ohranjam stike, ja, največ z internetom pa 
tudi po telefonu. 

- Mogoče kasneje, v poznih letih, predvsm 
zaradi stvari, ki me vežejo na domovino... 
Da mogoče spokojno umrem na mestu, 
kjer čutim največjo povezanost z vsem 
živim... z naravo. 

PRIJATELJI 



 
 

- Se družite z vrstniki, ki so, tako kot Vi, 
priseljenci in potomci priseljencev, ali pa 
imate tudi prijatelje, ki so etnični Slovenci? 

- Ma večina mojih prijateljev je etni čnih 
Slovencev, so pa tudi vrstniki, ki so 
priseljenci. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder so prišli Vaši starši? Ali 
predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se 
vidite v njej? 

- Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega 
izhajajo Vaši starši (ste, na primer, aktiven 
član ali članica kulturnega društva, ki 
ohranja izročilo okolja, iz katerega izhajajo 
vaši starši ali kakšnega sorodnega 
združenja)? 

- Ste aktiven član kakšnega drugega društva 
ali združenja, v katerega so včlanjeni tudi 
etnični Slovenci, na primer kakšnega 
športnega društva, gasilskega društva, 
pevskega zbora, morebiti sodelujete pri 
delu krajevne skupnosti? 

- Vsepovsod je začetek najtežji. To vem po 
lastnih izkušnjah, lastnem življenju. Jst 
pravim tko, s trebuhom za kruhom... 
Sedanje stanje je sicer težko, vendar 
moram biti hvaležen za to, kar imam. 
Nikoli ne vem, kdaj bi lahko ostal brez 
tega. 

- Aaa, vse, kar me o tem zanima, si lahko 
sam pridobim informacije na internetu. Eee, 
vendar aktivno nisem nikoli sodeloval pri 
nekih kulturnih društvih. 

- Tega je blo za cajte iz osnovne šole, ja. 
Potem me ni več mikalo v te smeri. 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadajo Vaši starši in Vi? 

- Ali bodo Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? 

- Ali se vam zdi pomembno katere 
narodnosti je vaša partnerka oziroma, ali 
se vam zdi, da ste oseba, ki bi izbrala 
partnerko glede na pripadnost etnični 
skupini/narodnost? 

- Seveda bi bilo to lepo, vendar se potem 
porodi vprašanje, zakaj se ne bi učili 
zgodovine kakšnih drugih držav... Mmm, v 
tej stvari podpiram stvar tako kot je. 
Slovenska zgodovina spada v Slovenijo in 
prav je, da se učiš o državi, v kateri si. 

- Vsekakor bo to moja želja, čeprav mogoče 
ne ravno pretirana. Želim, da bi vseeno 
vedeli od kod prihajamo, toda, da bi se s 
tem ponašali, ne pa sramovali. 

- To se mi zdi daleč najbolj neumna stvar. 
Vsi smo ljudje in na to nikoli nisem, ne 
gledam in ne bom gledal kot na omejitev 
pri izbiri partnerja ali prijateljev. 

 

 



 
 

Prva generacija (priseljeni v Slovenijo) 

PRILOGA 9 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Katerega leta ste prišli v Slovenijo? 

Aaa, devetinsedemdesetega. 

2. Kako to, da ste se odločili, da pridete v Slovenijo (kaj je bil razlog)? 

Aaa, ker nisem dobila v svoji republiki dela. 

3. Iz kakšnega okolja prihajate – s podeželja oziroma iz bolj agrarnega okolja ali iz mestnega 

oziroma iz bolj urbanega okolja? 

Iz podeželja. 

4. Koliko otrok imate? Ali so vsi rojeni tukaj, v Sloveniji? 

Dva. Ja. 

5. Kakšna je Vaša izobrazba? 

Osnovna šola. 

6. Imate v Sloveniji tudi sorodnike? So ti živeli tukaj, še preden ste se Vi odločili za prihod? 

Mmmm, bratrance. Ja. 

7. So v Sloveniji pred Vašim prihodom živeli Vaši znanci ali prijatelji? 

Ne. 

8. Kaj ste vedeli o Sloveniji pred svojim prihodom? 

Nč druzga, kukr da zlahka dobiš delovno mesto. 

9. Kakšna so bila Vaša pričakovanja o možnostih preživetja oz. zaposlitve, o možnostih nastanitve ter 

ljudeh, etničnih Slovencih? 

Dosti boljša kot v moji republiki.  

10.  Kdo Vam je najbolj pomagal pri iskanju prve zaposlitve ter stanovanja, ko ste prišli v Slovenijo? 

Bratranec. 

11.  Sta se z možem poznala že prej ali ste se spoznala tukaj, v Sloveniji? 

Tukej. 

12.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj ko ste imeli manj 

možnosti ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno osebo, kot nekoga 

drugega, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti? Če DA, prosim opišite dogodek. 

Dostikrat. Ma med delom, med pogovorom, med kontaktom z ljudmi, med vojno su te gledali, 

ne vem, kukr da bi biu drug človek kukr si. 

13.  Ste bili diskriminirani ali ponižani zaradi uporabe svojega jezika, glasbe, kulture...? Kako ste se 

ob tem počutili in kako ste reagirali? 



 
 

Ja, dostikrat, je bilo pač, da če govorim v svojem jeziku, da če živim tle, da če sem v Sloveniji, 

da se moram pogovarjat v slovenskem jeziku. Sm bla tiho, ker nism imela druge možnosti. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

Kot tujka in bom to tut ostala, ker te tako tudi gledajo. 

2. Ali se počutite kot državljanka Republike Slovenije? 

Ja, jst se počutim kot državljanka, ma to država pa ne izpolnjuje. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

Na mojo domovino ne dosti lepega, ker tudi dol lepega nism imela, ampak rada grem dole, 

ker pač sorodniki so dole. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Na Slovenijo me veže, k so tukej moji otroci in tukej se šolajo in tukej moram živet in bit z 

njimi, njim v oporo.  

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih ste odšli? Kako pogosto? 

Ja. Trikrat na leto. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, Skype...) 

Ja, ja, z obiski in po telefonu in kadar se srečamo pač, se menimo o teh stvari, kako je in tako 

naprej. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Seveda, da jo ima. Bolj slabo. 

8. Kje zaznavate največje podobnosti in kje največje razlike med priseljenci, potomci priseljencev in 

etničnimi Slovenci? 

Med priseljenci zaznavam to, da si pršu tukej, nisi tukej rojen, nisi Slovenc, nisi pač domačin 

in se pač moraš prilagajat ljudem, k so tukaj rojeni, k so tukaj Slovenci, ker oni pač smatrajo 

svojo državo, tut če si državljan Slovenije, pač oni ne gledajo to, da si ti vzel državljanstvo, 

tukaj maš družino, tukaj maš stanovanja... oni to ne gledajo. Za njih si pač drug človk, druge 

nacije... drugo bitje. Ja, oni niso tako vezani na družino kot smo mi. Mi mamo bolj drugačen, 

bolj topel odnos kokr oni. Oni to gledajo drugače in zato tut priseljence gledajo drugače. 

9. Kaj menite, ali je mogoče združiti Vašo etnično pripadnost in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Ja, možno je združit. Zame je to zadovoljivo, ker jst sm rabla državljanstvo, sej zato sm ga 

tut vzela. Ampak kljub temu, da sem ga vzela, jst za Slovence nikoli ne bom enakovredna. 



 
 

10.  Vam je bližje Vaša prirojena kultura (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji.  

11.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Zelo boleč. Ti ljudje se mi strašno smilijo z vrečkama v rokah, to je zelo boleče. 

12.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajate? Prosim, navedite razloge. 

Ne, ker to ni možno, ne bi mogla pustit tukaj moje otroke same. 

13.  Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega izhajate (na primer v okviru kulturnega društva, kakšnega 

združenja)? 

Ne ne. 

14.  Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadate 

Vi? 

Mislim, da bi bilo prav.  

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam? Ali predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se vidite v njej? 

Eeheeaaa, ja ja. Ne. Ja se pomiriš s tem kar imaš, ker so tudi tvoji otroci tukej in si ustvarjajo 

svoje družine. 

2. Ali so bili Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? Si želite, da bi oni svoje otroke učili tega, nadaljevali vzorce? 

Da. Ma, učili... pač, bi blo prav, da vedo od kje so, kako poteka življenje tudi drugod kot v 

Sloveniji. Ampak se bodo sami odločali, kako bodo vzgajali svoje otroke. 

3. Ali se Vam zdi pomembno, katere narodnosti je/bo partnerka/partner vašega sina ali hčerke? 

Ne. 

 

 

 

 

 



 
 

KLJU ČNI POJMI 

• Prihod 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

PRIHOD 

- Katerega leta ste prišli v Slovenijo? 

- Kako to, da ste se odločili, da pridete v 
Slovenijo (kaj je bil razlog)? 

- Iz kakšnega okolja prihajate – s podeželja 
oziroma iz bolj agrarnega okolja ali iz 
mestnega oziroma iz bolj urbanega okolja? 

- Kaj ste vedeli o Sloveniji pred svojim 
prihodom? 

- Kakšna so bila Vaša pričakovanja o 
možnostih preživetja oz. zaposlitve, o 
možnostih nastanitve ter ljudeh, etničnih 
Slovencih? 

- Aaa, devetinsedemdesetega. 

- Aaa, ker nisem dobila v svoji republiki 
dela. 

- Iz podeželja. 

- Nč druzga kukr, da zlahka dobiš delovno 
mesto. 

- Dosti boljša kot v moji republiki . 

DRUŽINA 

- Koliko otrok imate? Ali so vsi rojeni tukaj, 
v Sloveniji? 

- Kakšna je Vaša izobrazba? 

- Imate v Sloveniji tudi sorodnike? So ti 
živeli tukaj, še preden ste se Vi odločili za 
prihod? 

- So v Sloveniji pred Vašim prihodom živeli 
Vaši znanci ali prijatelji? 

- Kdo Vam je najbolj pomagal pri iskanju 
prve zaposlitve ter stanovanja, ko ste prišli 
v Slovenijo? 

- Sta se z možem poznala že prej ali ste se 

- Dva. Ja. 

- Osnovna šola. 

- Mmmm, bratrance. Ja. 

- Ne. 

- Bratranec. 

- Tukej . 



 
 

spoznala tukaj, v Sloveniji? 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Kje zaznavate največje podobnosti in kje 
največje razlike med priseljenci, potomci 
priseljencev in etničnimi Slovenci? 

- Vam je bližje Vaša kultura (vrednote, npr. 
odnos do dela, družine, zdravja, prostega 
časa..., jezik, literatura, zgodovina, 
glasba...) ali kultura, ki prevladuje v 
Republiki Sloveniji? 

- Seveda, da jo ima. Bolj slabo. 

- Med priseljenci zaznavam to, da si pršu 
tukej, nisi tukej rojen, nisi Slovenc, nisi pač 
domačin in se pač moraš prilagajat ljudem, 
k so tukaj rojeni, k so tukaj Slovenci, ker 
oni pač smatrajo svojo državo, tut če si 
državljan Slovenije, pač oni ne gledajo to, 
da si ti vzel državljanstvo, tukaj maš 
družino, tukaj maš stanovanja... oni to ne 
gledajo. Za njih si pač drug človk, druge 
nacije... drugo bitje. 

- Ja, oni niso tako vezani na družino kot 
smo mi. Mi mamo bolj drugačen, bolj 
topel odnos kokr oni. Oni to gledajo 
drugače in zato tut priseljence gledajo 
drugače. 

- Kultura , ki prevladuje v Republiki 
Sloveniji. 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Ste bili diskriminirani  ali ponižani zaradi 
uporabe svojega jezika, glasbe, kulture...? 
Kako ste se ob tem počutili  in kako ste 
reagirali? 

- Zelo boleč. Ti ljudje se mi strašno smilijo 
z vrečkama v rokah, to je zelo boleče. 

- Dostikrat . Ma med delom, med 
pogovorom, med kontaktom z ljudmi , 
med vojno su te gledali, ne vem, kukr da 
bi biu drug človek kukr si. 

- Ja, dostikrat, je bilo pač, da če govorim v 
svojem jeziku, da če živim tle, da če sem 
v Sloveniji, da se moram pogovarjat v 
slovenskem jeziku. Sm bla tiho, ker nism 
imela druge možnosti. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 



 
 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

- Ali se počutite kot državljanka Republike 
Slovenije? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti Vašo 
etnično pripadnost in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

- Kot tujka  in bom to tut ostala, ker te tako 
tudi gledajo. 

- Ja, jst se počutim kot državljanka , ma to 
država pa ne izpolnjuje. 

- Ja, možno je združit. Zame je to 
zadovoljivo, ker jst sm rabla državljanstvo, 
sej zato sm ga tut vzela. Ampak kljub temu, 
da sem ga vzela, jst za Slovence nikoli ne 
bom enakovredna. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na Vašo domovino? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih ste odšli? 
Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? 
Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, 
internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajate? 
Prosim, navedite razloge. 

- Na mojo domovino ne dosti lepega, ker 
tudi dol lepega nism imela, ampak rada 
grem dole, ker pač sorodniki so dole. 

- Na Slovenijo me veže, k so tukej moji 
otroci in tukej se šolajo in tukej moram 
živet in bit z njimi, njim v oporo. 

- Ja. Trikrat na leto . 

- Ja, ja. Z obiski in po telefonu in kadar se 
srečamo pač, se menimo o teh stvari, kako 
je in tako naprej. 

- Ne, ker to ni možno, ne bi mogla pustit 
tukaj moje otroke same. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder ste prišli? Ali predstavlja 
Slovenija Vašo prihodnost, se vidite v njej? 

- Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega 
izhajate (na primer v okviru kulturnega 
društva, kakšnega združenja)? 

- Eeheeaaa, ja ja. Ne. Ja se pomiriš s tem kar 
imaš, ker so tudi tvoji otroci tukej in si 
ustvarjajo svoje družine. 

- Ne ne. 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadate Vi? 

- Ali so bili Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? Si 
želite, da bi oni svoje otroke učili tega, 

- Mislim, da bi bilo prav . 

- Da. Ma, učili... pač, bi blo prav, da vedo 
od kje so, kako poteka življenje tudi 
drugod kot v Sloveniji. Ampak se bodo 
sami odločali, kako bodo vzgajali svoje 
otroke. 

- Ne. 



 
 

nadaljevali vzorce? 

- Ali se Vam zdi pomembno katere 
narodnosti je/bo partnerka/partner Vašega 
sina ali hčerke? 

 

PRILOGA 10 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Katerega leta ste prišli v Slovenijo? 

Aaam, leta enaindevetdesetega. 

2. Kako to, da ste se odločili, da pridete v Slovenijo (kaj je bil razlog)? 

Kot begunka sem prišla, tukaj sem imela sorodnike. 

3. Iz kakšnega okolja prihajate – s podeželja oziroma iz bolj agrarnega okolja ali iz mestnega 

oziroma iz bolj urbanega okolja? 

Mestnega okolja. 

4. Koliko otrok imate? Ali so vsi rojeni tukaj, v Sloveniji? 

Dva. Nobeden ni rojen tukaj. 

5. Kakšna je Vaša izobrazba? 

Srednja. 

6. Imate v Sloveniji tudi sorodnike? So ti živeli tukaj, še preden ste se Vi odločili za prihod? 

Imam. Ja. 

7. So v Sloveniji pred Vašim prihodom živeli Vaši znanci ali prijatelji? 

Ne. 

8. Kaj ste vedeli o Sloveniji pred svojim prihodom? 

(tišina)... pozitivno mnenje je bilo. 

9. Kakšna so bila Vaša pričakovanja o možnostih preživetja oz. zaposlitve, o možnostih nastanitve ter 

ljudeh, etničnih Slovencih? 

Niso bila dobra, ne glede zaposlovanja, ne glede zaposlitve. So prihajali težki cajti. 

10.  Kdo Vam je najbolj pomagal pri iskanju prve zaposlitve ter stanovanja, ko ste prišli v Slovenijo? 

Aaa, humanitarna organizacija Rdeči križ pa Karitas.  

11.  Sta se z možem poznala že prej ali ste se spoznala tukaj, v Sloveniji? 

Prej. 

12.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj ko ste imeli manj 

možnosti ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno osebo, kot nekoga 

drugega, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti? Če DA, prosim opišite dogodek. 



 
 

(dolgo časa tišina) Ja... Ne bi. 

13.  Ste bili diskriminirani ali ponižani zaradi uporabe svojega jezika, glasbe, kulture ...? Kako ste se 

ob tem počutili in kako ste reagirali? 

/ 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

Ma zdej, zdej kot domačinka. 

2. Ali se počutite kot državljanka Republike Slovenije? 

Ja. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

Amm, sorodniki, predvsem sorodniki, kraj rojstva, spomini pač, otroštvo. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Vzgojila sem tuki otroke, tudi zrasli so tu. Amm, sm pršla do neke zaposlitve, sem si ustvarila 

dom. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih ste odšli? Kako pogosto? 

Ja. Štirikrat letno.  

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, Hrvaške? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, 

Skype...) 

Tudi, tudi. Amm, preko telefona pa tudi ko pridemo mi na obisk. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Ma mislim, da rahlo, ja. 

8. Kje zaznavate največje podobnosti in kje največje razlike med priseljenci, potomci priseljencev in 

etničnimi Slovenci? 

Ma mislim, da smo mi bolj povezani, tako, ne. Kakor v družini tako tudi, ne, nekako prej 

prijatelji... kako bi rekla, navežemo stike prej. Slovenci se mi zdijo mal hladni, tako, precej 

zadržani. 

9. Kaj menite, ali je mogoče združiti Vašo etnično pripadnost in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Ma mislim, da ni možno. 

10.  Vam je bližje Vaša prirojena kultura (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

(tišina)... bližje svoji kulturi.  



 
 

11.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

V redu. 

12.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajate? Prosim, navedite razloge. 

Zdaj ne več. Zato, ker sem tukej vzgojila otroke in po dvajsetih letih se počutim, da niti dol 

ne pripadam več. Rada grem, ampak tukej je moja družina in dom. 

13.  Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega izhajate (na primer v okviru kulturnega društva, kakšnega 

združenja)? 

Ne. 

14.  Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadate 

Vi? 

Želela bi. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam? Ali predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se vidite v njej? 

Ja. Ne. Ja. 

2. Ali so bili Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? Si želite, da bi oni svoje otroke učili tega, nadaljevali vzorce? 

Ne. Dvomim (smeh). 

3. Ali se Vam zdi pomembno, katere narodnosti je/bo partnerka/partner vašega sina ali hčerke? 

Ne. 

KLJU ČNI POJMI 

• Prihod 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 



 
 

PRIHOD 

- Katerega leta ste prišli v Slovenijo? 

- Kako to, da ste se odločili, da pridete v 
Slovenijo (kaj je bil razlog)? 

- Iz kakšnega okolja prihajate – s podeželja 
oziroma iz bolj agrarnega okolja ali iz 
mestnega oziroma iz bolj urbanega okolja? 

- Kaj ste vedeli o Sloveniji pred svojim 
prihodom? 

- Kakšna so bila Vaša pričakovanja o 
možnostih preživetja oz. zaposlitve, o 
možnostih nastanitve ter ljudeh, etničnih 
Slovencih? 

- Aaam, leta enaindevetdesetega. 

- Kot begunka sem prišla, tukaj  sem imela 
sorodnike. 

- Mestnega okolja. 

- (tišina)... pozitivno mnenje je bilo. 

- Niso bila dobra, ne glede zaposlovanja, ne 
glede zaposlitve. So prihajali težki cajti . 

DRUŽINA 

- Koliko otrok imate? Ali so vsi rojeni tukaj, 
v Sloveniji? 

- Kakšna je Vaša izobrazba? 

- Imate v Sloveniji tudi sorodnike? So ti 
živeli tukaj, še preden ste se Vi odločili za 
prihod? 

- So v Sloveniji pred Vašim prihodom živeli 
Vaši znanci ali prijatelji? 

- Kdo Vam je najbolj pomagal pri iskanju 
prve zaposlitve ter stanovanja, ko ste prišli 
v Slovenijo? 

- Sta se z možem poznala že prej ali ste se 
spoznala tukaj, v Sloveniji? 

- Dva. Nobeden ni rojen tukaj. 

- Srednja. 

- Imam. Ja. 

- Ne. 

- Aaa, humanitarna organizacija Rdeči 
križ pa Karitas . 

- Prej. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Kje zaznavate največje podobnosti in kje 
največje razlike med priseljenci, potomci 
priseljencev in etničnimi Slovenci? 

- Vam je bližje Vaša kultura (vrednote, npr. 
odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

- Ma mislim, da rahlo, ja. 

- Ma mislim, da smo mi bolj povezani tako, 
ne. Kakor v družini  tako tudi, ne, nekako 
prej prijatelji ... kako bi rekla, navežemo 
stike prej. Slovenci se mi zdijo mal hladni, 
tako, precej zadržani. 

- (tišina)... bližje svoji kulturi . 



 
 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, 
glasba...) ali kultura, ki prevladuje v 
Republiki Sloveniji? 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Kako ste se ob tem počutili in odzvali? 

- V redu. 

- (dolgo časa tišina) Ja... Ne bi. 

- / 

 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

- Ali se počutite kot državljanka Republike 
Slovenije? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti Vašo 
etnično pripadnost in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

- Ma zdej, zdej kot domačinka. 

- Ja. 

- Ma mislim, da ni možno. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na Vašo domovino? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih ste odšli? 
Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, 
Hrvaške? Kako ohranjate stike? (obiski, 
pisma, internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajate? 
Prosim, navedite razloge. 

- Amm, sorodniki, predvsem sorodniki, kraj 
rojstva, spomini pač, otroštvo. 

- Vzgojila sem tuki otroke, tudi zrasli so tu. 
Amm, sm pršla do neke zaposlitve, sem si 
ustvarila dom. 

- Ja. Štirikrat letno . 

- Tudi , tudi. Amm, preko telefona pa tudi ko 
pridemo mi na obisk. 

- Zdaj ne več. Zato, ker sem tukej vzgojila 
otroke in po dvajsetih letih se počutim , da 



 
 

niti dol ne pripadam več. Rada grem, 
ampak tukej je moja družina in dom. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder ste prišli? Ali predstavlja 
Slovenija Vašo prihodnost, se vidite v njej? 

- Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega 
izhajate (na primer v okviru kulturnega 
društva, kakšnega združenja)? 

- Ja. Ne. Ja. 

- Ne. 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadate Vi? 

- Ali so bili Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? Si 
želite, da bi oni svoje otroke učili tega, 
nadaljevali vzorce? 

- Ali se Vam zdi pomembno katere 
narodnosti je/bo partnerka/partner Vašega 
sina ali hčerke? 

- Želela bi. 

- Ne. Dvomim (smeh). 

- Ne. 

 

PRILOGA 11 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Katerega leta ste prišli v Slovenijo? 

Leta dvaindevetdesetega. 

2. Kako to, da ste se odločili, da pridete v Slovenijo (kaj je bil razlog)? 

Vojna v Bosni in to, ker je mož delo v Sloveniji. 

3. Iz kakšnega okolja prihajate – s podeželja oziroma iz bolj agrarnega okolja ali iz mestnega 

oziroma iz bolj urbanega okolja? 

Iz podeželja. 

4. Koliko otrok imate? Ali so vsi rojeni tukaj, v Sloveniji? 

Dva otroka. Nobedan. 

5. Kakšna je Vaša izobrazba? 



 
 

Triletna srednja šola. 

6. Imate v Sloveniji tudi sorodnike? So ti živeli tukaj, še preden ste se Vi odločili za prihod? 

Nobenih sorodnikov. Mož je bil zaposlen tu, drugih znancev ni bilo. 

7. So v Sloveniji pred Vašim prihodom živeli Vaši znanci ali prijatelji? 

Ne. 

8. Kaj ste vedeli o Sloveniji pred svojim prihodom? 

Aaam, samo to, kar sem se učila v šoli in kar mi je mož pripovedoval, ko je prihajal domov v 

Bosno. 

9. Kakšna so bila Vaša pričakovanja o možnostih preživetja oz. zaposlitve, o možnostih nastanitve ter 

ljudeh, etničnih Slovencih? 

Glede preživetja nisam imela toliko skrbi, ker je mož bio zaposlen. O zaposlitvi nisam 

razmišljala, prav tako o nastanitvi, ker smo pričakovali, da se bomo kmalu vrnili v 

domovino. O Slovencih so mišljenja različna, velik ljudi je ponujalo pomoč, na primer 

obleko, hrano in druge stvari. 

10.  Kdo Vam je najbolj pomagal pri iskanju prve zaposlitve ter stanovanja, ko ste prišli v Slovenijo? 

Prvo zaposlitev sem sama poiskala, ko sem dobila pravico do tega, ko sem dobila stalno 

bivanje, potem pa še stalno delovno dovoljenje. 

11.  Sta se z možem poznala že prej ali ste se spoznala tukaj, v Sloveniji? 

Že prej. Poročila sva se v Bosni. 

12.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj ko ste imeli manj 

možnosti ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno osebo, kot nekoga 

drugega, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti? Če DA, prosim opišite dogodek. 

Ja... in to zaposleni v Rdečem križu, pač, da od kje da smo prišli, da imamo hiše pokrite s 

slamo in podobne ponižujoče komentarje. 

13.  Ste bili diskriminirani ali ponižani zaradi uporabe svojega jezika, glasbe, kulture...? Kako ste se 

ob tem počutili in kako ste reagirali? 

Če si govorio po svoje, svoj jezik, so te drugi gledali, kot da si drugačen, predrzen. Danes me 

ni sram tega, kar sem in kdo sem. Ni bilo pa kaj hujšega. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

Mislim, da se bom vedno počutila kot tujka.  

2. Ali se počutite kot državljanka Republike Slovenije? 

Kot državljan ravno ne. Mogoče bolj kot gost. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 



 
 

Amm, največ hiša, ki jo mamo. Pa tut sorodniki. Naša pokrajina, način življenja, v katerem 

sem odraščala. 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 

Služba, skrb za otroke, za prihodnost. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih ste odšli? Kako pogosto? 

Da. Okoli petkrat letno. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, Skype...) 

Seveda, večinoma s sorodniki. Največkrat preko telefona, pa tudi obiski. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Zelo obširno vprašanje. Ljudje smo različni. Razlike obstajajo, nekatere dobre, druge slabe. 

8. Kje zaznavate največje podobnosti in kje največje razlike med priseljenci, potomci priseljencev in 

etničnimi Slovenci? 

Razlika je v tem, da se etnični državljani v skoraj vsaki državi obnašajo, kot da so večvredni 

kot priseljenci. 

9. Kaj menite, ali je mogoče združiti Vašo etnično pripadnost in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Možno. Zase težko rečem. 

10.  Vam je bližje Vaša prirojena kultura (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Obe so mi v redu. 

11.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Nimam nič proti priseljencem in mislim, da je odnos tudi v redu. 

12.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajate? Prosim, navedite razloge. 

Da...takoj. Ko bi pač eden od naju z možem šel v pokoj in pa, ker me pač srce vleče dol. 

13.  Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega izhajate (na primer v okviru kulturnega društva, kakšnega 

združenja)? 

Ne. 

14.  Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadate 

Vi? 

Za jezik ni potrebe. Govorijo tekoče slovensko in srbohrvaško. Bi pa rada videla, da znajo 

tudi kaj o zgodovini rojstne dežele. 

C) PRIHODNOST 



 
 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam? Ali predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se vidite v njej? 

Lahko bi bilo bolje. Plače bi bile lahko večje. S tem bi šlo na bolje skoraj vse. V kakšno drugo 

državo verjetno ne. Šla bi nazaj v Bosno. Slovenija mi predstavlja bližnjo prihodnost, osem 

do deset let, vsekakor pa ne bi hotela tu živeti do konca življenja. 

2. Ali so bili Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? Si želite, da bi oni svoje otroke učili tega, nadaljevali vzorce? 

Na začetku ja, zdaj, ko so odrasli, pa se lahko sami odločajo in informirajo. Si pa želim, da bi 

vnuki vseeno vedeli, kaj je penñer (smeh). 

3. Ali se Vam zdi pomembno, katere narodnosti je/bo partnerka/partner vašega sina ali hčerke? 

Ne. 

KLJU ČNI POJMI 

• Prihod 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 

PRIHOD 

- Katerega leta ste prišli v Slovenijo? 

- Kako to, da ste se odločili, da pridete v 
Slovenijo (kaj je bil razlog)? 

- Iz kakšnega okolja prihajate – s podeželja 
oziroma iz bolj agrarnega okolja ali iz 
mestnega oziroma iz bolj urbanega okolja? 

- Kaj ste vedeli o Sloveniji pred svojim 
prihodom? 

- Kakšna so bila Vaša pričakovanja o 
možnostih preživetja oz. zaposlitve, o 
možnostih nastanitve ter ljudeh, etničnih 
Slovencih? 

- Leta dvaindevetdesetega. 

- Vojna v Bosni in to, ker je mož delo v 
Sloveniji. 

- Iz podeželja. 

- Aaam, samo to, kar sem se učila v šoli in 
kar mi je mož pripovedoval, ko je prihajal 
domov v Bosno. 

- Glede preživetja nisam imela toliko skrbi , 
ker je mož bio zaposlen. O zaposlitvi 
nisam razmišljala, prav tako o nastanitvi, 
ker smo pri čakovali, da se bomo kmalu 
vrnili  v domovino. O Slovencih so 



 
 

mišljenja različna, velik ljudi je ponujalo 
pomoč, na primer obleko, hrano in druge 
stvari. 

DRUŽINA 

- Koliko otrok imate? Ali so vsi rojeni tukaj, 
v Sloveniji? 

- Kakšna je Vaša izobrazba? 

- Imate v Sloveniji tudi sorodnike? So ti 
živeli tukaj, še preden ste se Vi odločili za 
prihod? 

- So v Sloveniji pred Vašim prihodom živeli 
Vaši znanci ali prijatelji? 

- Kdo Vam je najbolj pomagal pri iskanju 
prve zaposlitve ter stanovanja, ko ste prišli 
v Slovenijo? 

- Sta se z možem poznala že prej ali ste se 
spoznala tukaj, v Sloveniji? 

- Dva otroka. Nobedan. 

- Triletna srednja šola. 

- Nobenih sorodnikov. Mož je bil zaposlen 
tu, drugih znancev ni bilo. 

- Ne. 

- Prvo zaposlitev sem sama poiskala, ko 
sem dobila pravico do tega, ko sem dobila 
stalno bivanje, potem pa še stalno delovno 
dovoljenje. 

- Že prej. Poročila sva se v Bosni. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Kje zaznavate največje podobnosti in kje 
največje razlike med priseljenci, potomci 
priseljencev in etničnimi Slovenci? 

- Vam je bližje Vaša kultura (vrednote, npr. 
odnos do dela, družine, zdravja, prostega 
časa..., jezik, literatura, zgodovina, 
glasba...) ali kultura, ki prevladuje v 
Republiki Sloveniji? 

- Zelo obširno vprašanje. Ljudje  smo 
različni. Razlike obstajajo, nekatere dobre, 
druge slabe. 

- Razlika je v tem, da se etnični državljani v 
skoraj vsaki državi obnašajo, kot da so 
večvredni kot priseljenci. 

- Obe so mi v redu. 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 

- Nimam nič proti  priseljencem in mislim, 
da je odnos tudi v redu. 

- Ja... in to zaposleni v Rdečem križu, pač, 
da od kje da smo prišli, da imamo hiše 
pokrite s slamo in podobne ponižujoče 
komentarje. 



 
 

imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Kako ste se ob tem počutili in odzvali? 

- Če si govorio po svoje, svoj jezik, so te 
drugi gledali, kot da si drugačen, 
predrzen. Danes me ni sram tega, kar sem 
in kdo sem. Ni bilo pa kaj hujšega. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujka ali kot domačinka? 

- Ali se počutite kot državljanka Republike 
Slovenije? 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti Vašo 
etnično pripadnost in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

- Mislim, da se bom vedno počutila  kot 
tujka . 

- Kot državljan ravno ne. Mogoče bolj kot 
gost. 

- Možno. Zase težko rečem. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na Vašo domovino? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih ste odšli? 
Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne? 
Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, 
internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajate? 
Prosim, navedite razloge. 

- Amm, največ hiša, ki jo mamo. Pa tut 
sorodniki, naša pokrajina , način 
življenja , v katerem sem odraščala. 

- Služba, skrb za otroke, za prihodnost. 

- Da. Okoli petkrat letno. 

- Seveda, večinoma s sorodniki. Največkrat 
preko telefona, pa tudi obiski. 

- Da... takoj . Ko bi pač eden od naju z 
možem šel v pokoj, in pa, ker me pač srce 
vleče dol. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder ste prišli? Ali predstavlja 
Slovenija Vašo prihodnost, se vidite v njej? 

- Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega 
izhajate (na primer v okviru kulturnega 
društva, kakšnega združenja)? 

- Lahko bi bilo bolje. Plače bi bile lahko 
večje. S tem bi šlo na bolje skoraj vse. V 
kakšno drugo državo verjetno ne. Šla bi 
nazaj v Bosno, Slovenija mi predstavlja 
bližnjo prihodnost, osem do deset let, 
vsekakor pa ne bi hotela tu živeti do 
konca življenja. 

- Ne. 



 
 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadate Vi? 

- Ali so bili Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? Si 
želite, da bi oni svoje otroke učili tega, 
nadaljevali vzorce? 

- Ali se Vam zdi pomembno katere 
narodnosti je/bo partnerka/partner Vašega 
sina ali hčerke? 

- Za jezik ni potrebe. Govorijo tekoče 
slovensko in srbohrvaško. Bi pa rada 
videla, da znajo tudi kaj o zgodovini 
rojstne dežele. 

- Na začetku ja, zdaj, ko so odrasli, pa se 
lahko sami odločajo in informirajo . Si pa 
želim da bi vnuki vseeno vedeli, kaj je 
penñer (smeh). 

- Ne. 

 

PRILOGA 12 

A) FIZI ČNA ASIMILACIJA  

1. Katerega leta ste prišli v Slovenijo? 

Enaindevetdesetega, se mi zdi, konc enaindevetdesetega leta. 

2. Kako to, da ste se odločili, da pridete v Slovenijo (kaj je bil razlog)? 

Pa razlog je bil... brat od žene je živeu u Gorici pa smo vedli, da je bla, v Sloveniji, končala ta 

zadeva, bla vojna, pač na sigurno. 

3. Iz kakšnega okolja prihajate – s podeželja oziroma iz bolj agrarnega okolja ali iz mestnega 

oziroma iz bolj urbanega okolja? 

Iz mestnega. 

4. Koliko otrok imate? Ali so vsi rojeni tukaj, v Sloveniji? 

Dva. Ne, oba sta rojena dol na Hrvaškem. 

5. Kakšna je Vaša izobrazba? 

Srednja. 

6. Imate v Sloveniji tudi sorodnike? So ti živeli tukaj, še preden ste se Vi odločili za prihod? 

Amm, nobenga, razen žena ima brata. Ja ja, so živeli tle. 

7. So v Sloveniji pred Vašim prihodom živeli Vaši znanci ali prijatelji? 

Samo sorodniki, nobenga druzga nismo poznali. 

8. Kaj ste vedeli o Sloveniji pred svojim prihodom? 

Jah, kaj sm vedu... to, kar smo se učili v šoli. Nč takega posebnega, da je vojna končana in to 

pač... nč posebnega, da bi bilo konkretno kaj. 



 
 

9. Kakšna so bila Vaša pričakovanja o možnostih preživetja oz. zaposlitve, o možnostih nastanitve ter 

ljudeh, etničnih Slovencih? 

Mah, pri čakoval sem, kaj sem pričakoval... ma pričakoval sem najprej to, da se na Hrvaškem 

ne bo to razvleklo toliko, kolkr se je razvleklo, da bomo tle mogoče en mesec pa da se bomo 

vrnili nazaj. Pole, zadeva se pač ni umirila in smo pač si začeli iskat delo. Normalno, potem 

zakonodaja in tisti delovni vizumi in tako, smo mogli pač uredit in ni bilo nobenih problemov 

in... smo začeli tle, eno novo življenje, kaj... delo, tele papirje rihtat, ko je prišlo tole za 

državljanstvo, smo pač dali to. Smo dobili redne službe, kupili stanovanje in živimo naprej 

(smeh). 

10.  Kdo Vam je najbolj pomagal pri iskanju prve zaposlitve ter stanovanja, ko ste prišli v Slovenijo? 

Jah, za delo pač, so mi pomagali eni prijatelji, recimo tudi priseljenci, ki sem jih spoznal v 

tistih parih mescih, k smo bli tle. Se pač dobiš in pogovarjaš in pole prek tega znanca, 

človeka, k smo se tle spoznali, sm pač, me je on peljau tja, temu prvemu delodajalcu in tako 

se je začelo. Drugi, tretji pa (smeh)... pole na koncu sem si že sam poiskau, neki boljšega, 

lažjega in ne vem kaj. 

11.  Sta se z ženo poznala že prej ali ste se spoznala tukaj, v Sloveniji? 

Ne ne, sva se spoznala dol v Vukovarju. 

12.  Ali ste kdaj občutili diskriminacijo; to je, da Vas je nekdo postavil v položaj ko ste imeli manj 

možnosti ali da Vas je nekdo ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno osebo, kot nekoga 

drugega, zaradi rasne, verske, etnične, politične itd. pripadnosti? Če DA, prosim opišite dogodek. 

Ma niti ne, ne vem, mogoče ...ne vem, mogoče en ali dva primera, ma k mi sploh ni... drugače 

ne, ne. Ne morem rečt, da bi bilo kaj narobe. 

B) VREDNOTE IN KULTURNA PRIMERJAVA  

1. Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v Sloveniji – kot tujec ali kot domačin? 

Ma vseeno, ti povem, da kot domačin. Nimam tega občutka, da sem iz druge države al pa kej 

tazga, ne vem. Sicer, pač se je treba obnašat, tako kot se je treba obnašat, spoštovat 

zakonodajo in pole nimaš nobenih težav. Res se počutim kot, da sem rojen tle, sej je dvajset 

let od tega (smeh). 

2. Ali se počutite kot državljan Republike Slovenije? 

Tudi to, ja. 

3. Kaj vas veže na domovino Vaših staršev? Navedite, prosim. 

Ja, na domovino me vežejo predvsem sorodniki, starši, brat, sestra, otroštvo. Veže me, pač 

korenine, ja. Korenine me vežejo, mislim, rad prihajam tja, ma rad se tut vrnem nazaj 

(smeh). 

4. Kaj Vas veže na Slovenijo? 



 
 

Pa na Slovenijo me veže, ne vem... eno novo življenje, kar sm začeu tle in se počutim res, 

enkratno, zadovoljen. Služba, otroci so tu, šola, ne vem... veže, ker res imam rad, ne vem za 

druga mesta, ma Gorica je moje drugo mesto in rad pridem nazaj. 

5. Ali obiskujete kraje, iz katerih ste odšli? Kako pogosto? 

Ja, dopust je enih tri do štirikrat letno, po en teden, dva, odvisno zdaj, kok je cajta na 

razpolago, ne. 

6. Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, Hrvaške? Kako ohranjate stike? (obiski, pisma, internet, 

Skype...) 

Jah, se vidimo, ko pridem tja, kašnkrat se tudi po telefonu tako, da... ne pogosto... ma takrat, 

ko sm dol, grem malo na obiske, kašnkrat po telefonu. 

7. Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev iz republik 

bivše Jugoslavije. Ima po Vašem mnenju nekdo, ki je druge narodne pripadnosti – ki izhaja iz 

republik oz. držav bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do družine in do dela kot etničen Slovenec? 

Ja, to ne vem, kaj bi ti reku, na to vprašanje, jst lahko rečem za sebe, za svojo družino... zdaj 

marsikaj slišiš od drugih, da se pač, da je drugačen, sam jst se ne počutim tak.  

8. Kje zaznavate največje podobnosti in kje največje razlike med priseljenci, potomci priseljencev in 

etničnimi Slovenci? 

Razlike? Ma razlike so, normalno. Obstajajo tut kulturne razlike, tut obnašanje, tut, ne 

vem... vsak ima svoje navade, svoje življenje, ne vem... razlike so, zdej ne vem kolk očitne in 

kaj, samo... aaa, meni to ni pomembno, da bi blo zdaj narobe kaj, tako da... »sto ljudi, sto 

čudi«, razumeš (smeh)... zdaj, ne vem, ne vem, kaj bi ti reku na to vprašanje, res. 

9. Kaj menite, ali je mogoče združiti Vašo etnično pripadnost in državljansko pripadnost, tj. 

državljanstvo Republike Slovenije? 

Ja, zakaj pa ne, zakaj ne. Če se človek normalno obnaša, lahko brez problema. To je moje 

mnenje. 

10.  Vam je bližje Vaša prirojena kultura (vrednote, npr. odnos do dela, družine, zdravja, prostega 

časa..., jezik, literatura, zgodovina, glasba...) ali kultura, ki prevladuje v Republiki Sloveniji? 

Jah, bi reku ena in druga. Zdej sm se privadu na tle, ma spoštujem tut svojo kulturo, tako da 

pou pou, da mi ne predstavlja problemov niti ena niti druga. 

11.  Kakšen je Vaš odnos do ostalih priseljencev in potomcev priseljencev, ki pripadajo drugim 

etničnim skupinam in živijo v Novi Gorici? 

Za mene so vsi ljudje isti. Sami sebi krojijo usodo. 

12.  Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajate? Prosim, navedite razloge. 

Ja, mogoče enkrat, zdaj pa me ne vleče tolko. Tle imam pač družino in urejeno življenje, ne 

vem... rad grem tisti en teden, deset dni in še rajši se vrnem nazaj (smeh). Po tem enkrat, ko 

se otroci bodo poročili, ne vem, lahko da bom... pa tut ne za stalno, sigurno, ne vem, bomo 

vidli... zaenkrat ne. 



 
 

13.  Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega izhajate (na primer v okviru kulturnega društva, kakšnega 

združenja)? 

Ma enkrat sem biu celo v nekem kulturnem društvu. Pole to, ne vem, ni več funkcioniralo, 

tako da... pa to, ko dobim kakšne prijatelje, mal se pogovorimo o tistih kulturah, ma drugače, 

da bi biu neki član društva, to več ne. 

14.  Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki ji pripadate 

Vi? 

To je pač odločitev njihova, osebna, ja. Nikoli jih nismo silili. 

C) PRIHODNOST 

1. Ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti preseliti kam 

drugam? Ali predstavlja Slovenija Vašo prihodnost, se vidite v njej? 

Zelo, ja, zelo sem zadovoljen zaenkrat, ja (smeh). Ne ne, ne bi menjavau zaenkrat. Tako ja, 

Slovenija. 

2. Ali so bili Vaši otroci z Vaše strani deležni spoznavanja, učenja in nadaljevanja tradicije ter 

običajev Vaše kulture? Si želite, da bi oni svoje otroke učili tega, nadaljevali vzorce? 

Ja ne vem, kaj bi ti reku zdaj... zdaj, da bi imeli prau koga in kaj... sproti so se pač učili. Učili, 

kolko so se pač naučili, tako da nisem nikoli z ženo »to mora, to!«... pa forsirali... to pač je 

bilo njihovo in sproti so se nekaj naučili, nekaj. Če jih je kaj zanimalo, so pač vprašale in to je 

to. Nič takega, da bi prav moraš. Pa, če bi biu iskren, ja, zakaj pa ne, da se ve... nič slabega ne 

vidim v tem, ja. 

3. Ali se Vam zdi pomembno, katere narodnosti je/bo partnerka/partner vašega sina ali hčerke? 

Ne, nikoli. O tem nisem razmišljau nikoli. 

KLJU ČNI POJMI 

• Prihod 

• Družina 

• Vrednote 

• Odnos do drugih migrantov 

• Občutek pripadnosti 

• Vezi in povezanost 

• Zadovoljstvo 

• Prihodnost 

 



 
 

PRIHOD 

- Katerega leta ste prišli v Slovenijo? 

- Kako to, da ste se odločili, da pridete v 
Slovenijo (kaj je bil razlog)? 

- Iz kakšnega okolja prihajate – s podeželja 
oziroma iz bolj agrarnega okolja ali iz 
mestnega oziroma iz bolj urbanega okolja? 

- Kaj ste vedeli o Sloveniji pred svojim 
prihodom? 

- Kakšna so bila Vaša pričakovanja o 
možnostih preživetja oz. zaposlitve, o 
možnostih nastanitve ter ljudeh, etničnih 
Slovencih? 

- Enaindevetdesetega, se mi zdi, konc 
enaindevetdesetega leta. 

- Pa razlog je bil... brat od žene je živeu u 
Gorici pa smo vedli, da je bla, v Sloveniji, 
končala ta zadeva, bla vojna, pač na 
sigurno. 

- Iz mestnega. 

- Jah, kaj sm vedu... to, kar smo se učili v 
šoli. Nč takega posebnega, da je vojna 
končana in to pač... nč posebnega, da bi 
bilo konkretno kaj. 

- Mah, pričakoval sem, kaj sem pričakoval... 
ma pri čakoval sem najprej to, da se na 
Hrvaškem ne bo to razvleklo toliko, kolkr 
se je razvleklo, da bomo tle mogoče en 
mesec pa da se bomo vrnili nazaj. Pole, 
zadeva se pač ni umirila in smo pač si 
začeli iskat delo. Normalno, potem 
zakonodaja in tisti delovni vizumi in tako, 
smo mogli pač uredit in ni bilo nobenih 
problemov in... smo začeli tle, eno novo 
življenje, kaj... delo, tele papirje rihtat, ko je 
prišlo tole za državljanstvo, smo pač dali to. 
Smo dobili redne službe, kupili stanovanje 
in živimo naprej (smeh). 

DRUŽINA 

- Koliko otrok imate? Ali so vsi rojeni tukaj, 
v Sloveniji? 

- Kakšna je Vaša izobrazba? 

- Imate v Sloveniji tudi sorodnike? So ti 
živeli tukaj, še preden ste se Vi odločili za 
prihod? 

- So v Sloveniji pred Vašim prihodom živeli 
Vaši znanci ali prijatelji? 

- Kdo Vam je najbolj pomagal pri iskanju 
prve zaposlitve ter stanovanja, ko ste prišli 
v Slovenijo? 

- Sta se z ženo poznala že prej ali ste se 
spoznala tukaj, v Sloveniji? 

- Dva. Ne, oba sta rojena dol na Hrvaškem. 

- Srednja. 

- Amm, nobenga, razen žena ima brata. Ja 
ja, so živeli tle. 

- Samo sorodniki, nobenga druzga nismo 
poznali. 

- Jah, za delo pač, so mi pomagali eni 
prijatelji , recimo tudi priseljenci, ki sem 
jih spoznal v tistih parih mescih, k smo bli 
tle. Se pač dobiš in pogovarjaš in pole prek 
tega znanca, človeka, k smo se tle spoznali, 
sm pač, me je on peljau tja, temu prvemu 
delodajalcu in tako se je začelo. Drugi, tretji 
pa (smeh)... pole na koncu sem si že sam 
poiskau, neki boljšega, lažjega in ne vem 



 
 

kaj. 

- Ne ne, sva se spoznala dol v Vukovarju. 

VREDNOTE 

- Večkrat lahko zasledimo izraz »drugačen«, 
ki naj bi se nanašal na vedenje priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije. Ima po Vašem 
mnenju nekdo, ki je druge narodne 
pripadnosti – ki izhaja iz republik oz. držav 
bivše Jugoslavije –, drugačen odnos do 
družine in do dela kot etničen Slovenec? 

- Kje zaznavate največje podobnosti in kje 
največje razlike med priseljenci, potomci 
priseljencev in etničnimi Slovenci? 

- Vam je bližje Vaša kultura (vrednote, npr. 
odnos do dela, družine, zdravja, prostega 
časa..., jezik, literatura, zgodovina, 
glasba...) ali kultura, ki prevladuje v 
Republiki Sloveniji? 

- Ja, to ne vem, kaj bi ti reku, na to vprašanje, 
jst lahko rečem za sebe, za svojo družino... 
zdaj marsikaj slišiš od drugih, da se pač, 
da je drugačen, sam jst se ne počutim tak . 

- Razlike? Ma razlike so, normalno. 
Obstajajo tut kulturne razlike , tut 
obnašanje, tut, ne vem... vsak ima svoje 
navade, svoje življenje, ne vem... razlike so, 
zdej ne vem kolk očitne in kaj, samo... aaa, 
meni to ni pomembno, da bi blo zdaj 
narobe kaj, tako da ...»sto ljudi, sto čudi«, 
razumeš (smeh)... zdaj, ne vem, ne vem, kaj 
bi ti reku na to vprašanje, res. 

- Jah, bi reku ena in druga. Zdej sm se 
privadu  na tle, ma spoštujem tut svojo 
kulturo , tako da pou pou, da mi ne 
predstavlja problemov niti ena niti druga. 

ODNOS DO DRUGIH MIGRANTOV 

- Kakšen je Vaš odnos do ostalih 
priseljencev in potomcev priseljencev, ki 
pripadajo drugim etničnim skupinam in 
živijo v Novi Gorici? 

- Ali ste kdaj občutili diskriminacijo ; to je, 
da Vas je nekdo postavil v položaj, ko ste 
imeli manj možnosti, na primer, ko ste 
iskali zaposlitev, ali da Vas je nekdo 
ponižal ali Vas obravnaval kot manjvredno 
osebo, zaradi rasne, verske, etnične, 
politične itd. pripadnosti (zaradi uporabe 
neslovenskega jezika, zaradi glasbe, ki jo 
poslušate, zaradi vrednot, ki naj bi jih 
zagovarjali ali bi naj bile značilne za 
okolje, od koder prihajate)? 

- Za mene so vsi ljudje isti . Sami sebi krojijo 
usodo. 

- Ma niti ne, ne vem, mogoče... ne vem, 
mogoče en ali dva primera, ma k mi sploh 
ni... drugače ne, ne. Ne morem rečt, da bi 
bilo kaj narobe. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI 

- Kako se počutite sedaj, ko ste že vrsto let v 
Sloveniji – kot tujec ali kot domačin? 

- Ali se počutite kot državljan Republike 
Slovenije? 

- Ma vseeno, ti povem, da kot domačin. 
Nimam tega občutka, da sem iz druge 
države al pa kej tazga, ne vem. Sicer, pač 
se je treba obnašat, tako kot se je treba 
obnašat, spoštovat zakonodajo in pole 



 
 

- Kaj menite, ali je mogoče združiti Vašo 
etnično pripadnost in državljansko 
pripadnost, tj. državljanstvo Republike 
Slovenije? 

nimaš nobenih težav. Res se počutim kot , 
da sem rojen tle, sej je dvajset let od tega 
(smeh). 

- Tudi to, ja. 

- Ja, zakaj pa ne, zakaj ne. Če se človek 
normalno obnaša, lahko brez problema. 
To je moje mnenje. 

VEZI IN POVEZANOST 

- Kaj vas veže na Vašo domovino? 

- Kaj Vas veže na Slovenijo? 

- Ali obiskujete kraje, iz katerih ste odšli? 
Kako pogosto? 

- Ohranjate stike tudi s prijatelji iz Bosne, 
Hrvaške? Kako ohranjate stike? (obiski, 
pisma, internet, Skype...) 

- Ali bi se vrnili v kraje, iz katerih prihajate? 
Prosim, navedite razloge. 

- Ja, na domovino me vežejo predvsem 
sorodniki, starši, brat , sestra, otroštvo. 
Veže me, pač korenine, ja. Korenine me 
vežejo, mislim, rad prihajam tja, ma rad 
se tut vrnem nazaj (smeh). 

- Pa na Slovenijo me veže, ne vem ...eno 
novo življenje, kar sm začeu tle in se 
počutim  res, enkratno, zadovoljen. 
Služba, otroci so tu, šola, ne vem... veže, 
ker res imam rad, ne vem za druga mesta, 
ma Gorica je moje drugo mesto in rad 
pridem nazaj. 

- Ja, dopust je enih tri do štirikrat letno , po 
en teden, dva, odvisno zdaj, kok je cajta na 
razpolago, ne. 

- Jah, se vidimo ko pridem tja, kašnkrat se 
tudi po telefonu tako, da... ne pogosto... ma 
takrat, ko sm dol, grem malo na obiske, 
kašnkrat po telefonu. 

- Ja, mogoče enkrat, zdaj pa me ne vleče 
tolko. Tle imam pač družino in urejeno 
življenje, ne vem... rad grem tisti en teden, 
deset dni in še rajši se vrnem nazaj 
(smeh). Po tem enkrat, ko se otroci bodo 
poročili, ne vem, lahko da bom... pa tut ne 
za stalno, sigurno, ne vem, bomo vidli... 
zaenkrat ne. 

ZADOVOLJSTVO 

- Ste zadovoljni s svojim življenjem v 
Sloveniji? Ali se nameravate v prihodnosti 
preseliti kam drugam, mogoče celo nazaj v 
državo od koder ste prišli? Ali predstavlja 
Slovenija Vašo prihodnost, se vidite v njej? 

- Ali ohranjate kulturo okolja, iz katerega 

- Zelo, ja, zelo sem zadovoljen zaenkrat, ja 
(smeh). Ne ne, ne bi menjavau za enkrat. 
Tako ja, Slovenija. 

- Ma enkrat sem biu celo v nekem 
kulturnem društvu . Pole to, ne vem, ni 
več funkcioniralo, tako da... pa to, ko 



 
 

izhajate (na primer v okviru kulturnega 
društva, kakšnega združenja)? 

dobim kakšne prijatel je, mal se 
pogovorimo o tistih kulturah, ma drugače, 
da bi biu neki član društva, to več ne. 

PRIHODNOST 

- Ali želite, da bi se vaši otroci v šoli učili 
tudi jezika in zgodovine etnične skupine, ki 
ji pripadate Vi? 

- Ali so bili Vaši otroci z Vaše strani deležni 
spoznavanja, učenja in nadaljevanja 
tradicije ter običajev Vaše kulture? Si 
želite, da bi oni svoje otroke učili tega, 
nadaljevali vzorce? 

- Ali se Vam zdi pomembno katere 
narodnosti je/bo partnerka/partner Vašega 
sina ali hčerke? 

- To je pač odločitev njihova, osebna, ja. 
Nikoli jih nismo silili. 

- Ja ne vem, kaj bi ti reku zdaj ...zdaj, da bi 
imeli prau koga in kaj... sproti so se pač 
učili . Učili, kolko so se pač naučili, tako da 
nisem nikoli z ženo »to mora, to!«... pa 
forsirali ... to pač je bilo njihovo in sproti so 
se nekaj naučili, nekaj. Če jih je kaj 
zanimalo, so pač vprašale in to je to. Nič 
takega, da bi prav moraš. Pa, če bi biu 
iskren, ja, zakaj pa ne, da se ve... nič 
slabega ne vidim v tem, ja. 

- Ne, nikoli . O tem nisem razmišljau nikoli. 

 


