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POZNAVANJE SLOVENIJE S STRANI MLAJŠE
GENERACIJE SLOVENSKE MANJŠINE V SOSEDNJIH
DRŽAVAH
Izvle ek:
V diplomskem delu je predstavljena mlajša generacija slovenske manjšine v treh sosednjih
državah: Italiji, Avstriji in na Madžarskem. S pomo jo anket, poslanih slovenskim u encem v
zamejstvu, sem poskušala ugotoviti, kako poznajo Slovenijo, njene geografske poteze in
slovensko gospodarstvo ter kako živa je slovenš ina v njihovem okolju (doma, med vrstniki, v
šoli). Namen diplomskega dela je ugotoviti, s kakšnimi težavami se pri ohranjanju slovenstva
sre uje mlada generacija slovenske manjšine. Analiza ankete je pokazala, da se slovenstvo na
drugi strani meje ne samo ohranja, temve da mladi Slovenijo doživljajo kot svojo drugo
domovino. Slovensko govorijo bolj ali manj teko e in poznajo glavne zna ilnosti naše države.
Med pomembnimi spodbujevalci slovenstva je poleg družine tudi šola.
Predstavljene so zgodovinske, geografske in politi ne posebnosti posamezne manjšine, oblike
slovenskega zamejskega šolstva v vseh treh državah, opisane naloge Ministrstva za šolstvo in
šport RS pri pomo i in ohranjanju le-tega.
Klju ne besede:
narodna manjšina, identiteta, Slovenci v Porabju, Slovenci v Italiji, koroški Slovenci

THE KNOWLEDGE OF SLOVENIA BY THE YOUNG
PEOPLE OF SLOVENIAN ETHNIC MINORITY IN THE
NEIGHBOURING COUNTRIES
Abstract:
The B.A. paper represents the young generation of Slovene ethnic minority in three
neighbouring countries: Italy, Austria and Hungary. By sending inquiries I tried to figure out,
how well they know Slovenia, its geographical features, Slovenian economy and how often is
spoken Slovenian language (at home, between friends and in school). The intention of the
B.A. paper is to find out the problems the young people are facing by keeping the Slovenian
roots.
The analysis of inquieries has shown that Slovenian heritage on the other side of Slovenian
border is not only present, but that young generation of Slovene minority experience Slovenia
as their second home. They know the main characteristics of Slovenia and they speak more or
less Slovenian.
Historical, geographical and political particularities of all three minorities, forms of Slovenian
schools in these countries and the assignments of Slovenian Ministry of Education and Sport
by keeping and supporting the school systems with Slovenian language in all three
neighbouring countries are also represented.
Keywords:
ethnic minority, identity, Slovenes in Porabje, Slovenes in Italy, Slovenes in Carinthia
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1. UVOD
Z naslovom diplomskega dela Poznavanje Slovenije s strani mlajše generacije slovenske
manjšine v sosednjih državah smo želeli preveriti oziroma vsaj pokukati v miselnost, na in
življenja in doživljanja Slovenije s strani mladih s slovenskimi koreninami onkraj državne
meje.
V sodobnih evropskih gospodarskih, politi nih in kulturnih odnosih je vloga manjšin zelo
pomembna. Obenem je zaradi svojih lastnosti, socialnogeografske strukture, praviloma
majhnega števila in robnega položaja v dokaj težkem položaju.
Globalizacija zadnjega desetletja je v miselnost in na in življenja posegla tako na tej, kot tudi
na drugi strani meje, pa najsi gre za manjšino v Italiji, Avstriji ali pa v madžarskem Porabju.
Dolo ene razlike med manjšinami obstajajo predvsem kot posledica razli nega
zgodovinskega in ekonomskega razvoja ter politi ne polpreteklosti. Te razlike se vse bolj
brišejo, saj so od leta 2004 vse tri države skupaj s Slovenijo lanice Evropske unije, kar jim
zagotavlja širše možnosti medsebojnega sodelovanja.
Pomembna pozornost je bila namenjena odnosu mladih pripadnikov slovenskih skupnosti do
Slovenije, še bolj pa njeno poznavanje. So mladi v ohranjanje slovenske identitete prisiljeni
ali pa so naj ponosni? Se utijo Slovence? Kako moderna družba in tehnologija vplivata na
njihovo povezanost s Slovenijo? Jim pomagata ohranjati narodno identiteto, kulturo in jezik?
Postavljamo dve hipotezi:
1. Slovenska manjšina je v vseh treh sosednjih državah ponosna na svoj rod, na jezikovno
izro ilo, ki ga ohranjajo, na navade in šege, ki so jih podedovali od svojih prednikov in na
zgodovino, katere del so.
2. Odprtost meje na eni strani ter moderni komunikacijski tokovi »posebnost« naših manjšin
spreminjajo v prednost: so dvojezi ni, kar pomeni prednost pri pridobivanju služb, ki
zahtevajo vedno bolj odprto komunikacijo, poznajo mentaliteto Slovencev, njihove navade in
posebnosti, kar jim omogo a lažjo vklju itev v razli ne situacije.

4

1. 1. METODOLOGIJA DELA
Prvo, uvodno dejanje izdelave tega diplomskega dela je obsegalo seznanjanje s problemom,
torej s slovenskimi manjšinami v zamejstvu. Prebrati je bilo potrebno precej literature o
Slovencih v zamejstvu. Literatura se ni nanašala samo na trenutne razmere v zamejstvu,
temve je bilo za razumevanje današnje situacije v zamejstvu prebrane kar nekaj literature, ki
se nanaša na zgodovino in politi no preteklost ter razvoj posamezne slovenske manjšine.
Ni manj pomembno ni bilo spoznavanje sodobnega družbenega, gospodarskega, šolskega,
športnega in družabnega utripa v razli nih manjšinskih okoljih. Spoznavanje je potekalo tudi
prek lokalnih asopisov, ki jih izdajajo slovenske manjšine (Novi Matajur, Primorski dnevnik,
Novice, Nedelja, Porabje), radijskih in televizijskih programov, ki predvajajo manjšinske
tematike ter interneta. Na spletnih straneh so napisani podatki o dvojezi nih šolah oziroma o
šolah s slovenskim u nim jezikom, predstavljeni so profesorji, kontaktne osebe in vse
najpomembnejše informacije, povezane z delovanjem šole.
Za pomo pri pridobivanju informacij in stikov so poleg koordinatorja za zamejsko šolstvo na
Ministrstvu za šolstvo in šport RS, sodelovale tudi svetovalke na Zavodu RS za šolstvo, ki
pokrivajo zamejsko šolstvo. Le-te so poleg informacij odstopile tudi razna interna gradiva in
poro ila, iz katerih je bila vidna jasna slika o slovenskem šolstvu in znanju slovenskega jezika
v posameznih okoljih.
Ve je težave so nastale pri anketah. Šole so bile izbrane na podlagi dveh kriterijev, in sicer so
bile v anketo vklju ene vse šole, kjer se pou uje slovenski jezik (Porabje) ali pa so bile šole
izbrane po regionalnem klju u – poskušalo se je vklju iti vse tri pokrajine (Italija). V Avstriji
so bile izbrane tri najpomembnejše dvojezi ne srednje šole oz. šole s slovenskim u nim
jezikom. Za koroške šole se je pojavila bojazen, da nekatere ljudske šole s slovenskim
jezikom morda ne bodo hotele sodelovati. Žal je bilo temu res tako, saj se je od ljudskih šol
odzvala Dvojezi na ljudska šola Mohorjeva iz Celovca, iz ljudske šole v Globasnici pa odziva
ni bilo. Vprašalniki so bili poslani tudi najve jim slovenskim šolam v Italiji. V anketi niso
sodelovali dijaki Klasi nega liceja France Prešeren iz Trsta. Tako v diplomski nalogi manjka
»tržaški vidik«.
Anketni odgovori so bili vneseni v ra unalniški program Excel. Za vsako državo so bili
podatki vneseni na svoj delovni list, znotraj posamezne države pa je bilo potrebno paziti, da
so bile med seboj jasno lo ene šole, s katerih prihajajo u enci in dijaki. Odgovori so se
analizirali glede na državo, iz katere otroci prihajajo in ne po posameznih šolah. S tem se je
prepre ila prevelika razdrobljenost podatkov in rezultatov, ki na koncu ne bi prikazali prave
slike. Hkrati je bilo potrebno paziti, da se je, e so rezultati kje izstopali, opozorilo na
posamezno šolo, kjer je prišlo do druga ne slike kot pri ve ini.
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Posamezna anketna vprašanja so bila nato združena v tri vsebinske sklope, in sicer
jezikovnega, geografskega in ekonomskega. Analiziranje posameznih vprašanj bi namre
pripeljalo do prevelike razdrobljenosti in s tem nejasnosti in nepreglednosti rezultatov.
Analizi odgovorov vsake narodne manjšine v sosednji državi sledi kratek povzetek, v katerem
so zgoš eno predstavljena in pojasnjena najpomembnejša dejstva in opažanja. Na koncu
analiz vseh treh manjšin je podana primerjava med posameznimi manjšinami.
Anketiranje je potekalo junija 2006. Ankete so izpolnjevali u enci dvojezi nih šol in šol s
slovenskim u nim jezikom v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.
Na izbrane šole s slovenskim u nim jezikom v zamejstvu so bile dijakom v izpolnitev poslane
ankete, katerih analiza je bistven del diplomskega dela.
V anketi so sodelovale naslednje šole:
Porabje: tri osnovne šole – OŠ Gornji Senik, OŠ Monošter in OŠ Števanovci
Koroška: štiri šole – Ljudska šola Mohorjeva iz Celovca – osnovna šola, Zvezna gimnazija za
Slovence v Celovcu, Dvojezi na trgovska akademija iz Celovca ter Višja šola za gospodarske
poklice Št. Peter v Rožu
Bene ija: Didakti no ravnateljstvo v Špetru (vrtec in osnovna šola)
Goriška: tri šole – Didakti no ravnateljstvo Doberdob (Ve stopenjska šola, Nižja srednja
šola), Klasi ni licej Primož Trubar (Gorica), Znanstveno-tehnološki licej Simon Gregor i
(Gorica)
Žal se prošnji za anketiranje nista odzvala le Klasi ni licej France Prešeren iz Trsta in ljudska
šola iz Globasnice. Ostale šole so se povabilu prijazno odzvale: nekatere šole so celo vrnile
ve anket, kot jim jih je bilo poslanih, druge malo manj, ker ni toliko u encev slovenskega
jezika (porabske šole) ali pa so se dijaki že pripravljali na maturo in ni bilo mogo e anketirati
ve jega števila dijakov (Italija).
Skupni vzorec anketiranih u encev je 278, od tega je 48 anketirancev iz Porabja, 119 iz
avstrijske Koroške in 111 iz Italije. Vzorec bi bil lahko ve ji, a je pri anketiranju prišlo do
manjših zapletov: u encev, ki se u ijo slovenskega jezika in ki bi bili primerni za izpolnitev te
ankete je premalo oziroma je bila anketirana skoraj celotna populacija u encev (Porabje). Na
avstrijskem Koroškem bi ve je število anket lahko dobili z anketiranje ve ih ljudskih šol,
podobno je v Italiji. Kljub temu pa bi lahko rekli, da je vzorec dovolj reprezentativen, da
pokaže okvirno sliko znanja slovenskega jezika, geografskih potez in splošnega poznavanja
Slovenije. Žal se ne da ugotoviti, ali so (predvsem na avstrijskem Koroškem) anketo izpolnili
le boljši u enci (glede na u ni uspeh), saj je bila odlo itev, kdo bo anketo izpolnjeval v rokah
u iteljev oziroma ravnateljev.
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Preglednica 1: Število poslanih in vrnjenih anketnih vprašalnikov.
Šola
OŠ Gornji Senik
OŠ Monošter
OŠ Števanovci
Dvojezi na ljudska šola Mohorjeva
Ljudska šola - Globasnica
Zvezna gimnazija za Slovence v Celovcu
Dvojezi na trgovska akademija iz
Celovca
Višja šola za gospodarske poklice Št.
Peter v Rožu
Didakti no ravnateljstvo Doberdob
(Ve stopenjska šola, Nižja srednja šola)
Dvojezi na OŠ Špeter
Klasi ni licej Primož Trubar (Gorica)
Znanstveno-tehnološki licej Simon
Gregor i (Gorica)
Klasi ni licej France Prešeren (Trst)
Skupaj

Število poslanih
anket
20
20
20
40
40
40
40

Število vrnjenih
anket
16
18
14
7
0
39
38

40

33

40

34

40
40
40

52
8
16

40
460

0
278

Pri sestavi anketnega vprašalnika je bilo jasno, da mora biti anketa kratka, razumljiva,
vprašanja morajo biti postavljena natan no (ne dvoumno) in ne smejo preve posegati v
intimo u enca. e bi bila anketa preve zahtevna ali osebna bi se lahko zgodilo, da u enci na
vprašanja ne bi hoteli odgovarjati ali pa se jim zaradi predolgega vprašalnika ne bi ljubilo do
konca izpolniti ankete.
Poleg tega je bila enaka anketa poslana na tri zelo razli na obmo ja, kjer je znanje in
razumevanje slovenskega jezika popolnoma razli no, razli na sta tudi odprtost svetu in
Sloveniji. Razli no sestavljeni vprašalniki, prilagojeni razmeram v posamezni državi, ne bi
omogo ili dobiti primerjalnih rezultatov.
U itelji na posameznih šolah so bili naprošeni, da u enci vprašalnik izpolnijo v šoli, med
poukom, brez pomo i u iteljev, hkrati pa, da v primeru nejasnosti oziroma nerazumevanja
u encem dodatno pojasnijo vprašanje (nikakor pa jim ne smejo sugerirati odgovorov). Da bi
dobili vpogled v razmišljanje, zaznavanje in ob utenje posameznika ni bilo zaželjeno, da bi
vprašalnike izpolnjevali doma, s pomo jo staršev, ali pa da bi vprašalnike izpolnjevali
skupinsko, saj bi bil v tem primeru rezultat popa en.
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1. 1. 1. PREDSTAVITEV ANKETE
Anketo je sestavljalo dvajset vprašanj. Anketiranci so poleg odgovorov na vprašanja vpisali
splošne podatke, kot so leto rojstva, spol, kraj bivanja, šolo ter poklic o eta in matere. Anketni
vprašalnik je na vpogled kot priloga diplomskega dela (glej Priloga 1).
Cilj: namen ankete je ugotoviti, kako dobro slovenski u enci v zamejstvu poznajo Slovenijo.
Ker me ni zanimalo samo geografsko znanje posameznika, sem vprašanja povezala v tri
vsebinske sklope. Prvi sklop vprašanj se je nanašal na jezikovna svojstva anketirancev, drugi
na poznavanje geografskih potez Slovenije in tretji na poznavanje slovenskega gospodarstva.
Specifi na vprašanja: ve ina vprašanj vsebinsko ni zahtevnih, bolj zapletena so le tista, ki se
nanašajo na poznavanje geografskih zna ilnosti Slovenije. Eno izmed takih vprašanj je: Kje je
Cerkniško jezero in kje Postojnska jama? Vprašanje morda ni najbolj primerno, saj je možnih
preve odgovorov, a me je kljub temu zanimalo, kako se posamezniki odzivajo na vprašanje,
ki zahteva tehten premislek.
Omeniti moram še eno vprašanje: anketiranci so bili naprošeni, da vpišejo poklic matere in
o eta. Vprašanje je uvrš eno povsem na konec anketnega vprašalnika, saj sem se bala, da bi
posameznike tako osebno vprašanje odvrnilo od izpolnjevanja ankete, e bi bilo uvrš eno na
za etek. To se ni zgodilo, nasprotno: le manj kot petina vseh anketirancev na to vprašanje ni
odgovorila.
Tehnika vprašanj: anketna vprašanja so razen tam, kjer to ni bilo mogo e, odprtega tipa.
Anketirancem sem na ta na in omogo ila, da napišejo tisto, kar poznajo. Poleg razli nosti
odgovorov sem prek vprašanj odprtega tipa ugotavljala tudi znanje slovenskega jezika pri
posameznem anketirancu.
Pri akovane težave: pojavila se je bojazen, da anketiranci na nekatera vprašanja ne bodo
hoteli odgovarjati. Gre predvsem za odgovore na tista vprašanja, kjer je potrebno prikazati
boljše znanje slovenskega jezika (na primer: napišite pet stavkov o Sloveniji). Bojazen je bila
do neke mere upravi ena, saj kar nekaj u encev na to vprašanje ni odgovorilo. Zanimivo je,
da v teh primerih ni bil vzrok v slabem znanju slovenskega jezika, temve se posameznikov
na vprašanje ni ljubilo odgovoriti. Sicer pa se je pokazalo, da so anketiranci z veseljem
odgovarjali na vprašanja, tudi slabše znanje slovenskega jezika ve ine ni odvrnilo od tega, da
ankete ne bi izpolnili.
Analiza anketnih vprašalnikov: vsi pridobljeni odgovor so bili v programu Excel vneseni v
tabelo. Podatke za vsako manjšino so bili združeni, pri tem pa je bilo potrebno paziti, da so
bili odgovori anketirancev s posameznih šol kljub temu lo eni, saj so se pri analizi pokazale
razlike med odgovori anketirancev z razli nih šol. Na podlagi vnesenih podatkov so za
posamezna vprašanja izdelani tudi preprosti grafikoni in preglednice.
Predstavitev rezultatov: zaradi ob utljivosti problematike in posledi no pravilne razlage
ugotovljenih dejstev so prikazani odgovori na posamezna vprašanja po treh vsebinskih
sklopih in po posameznih državah. Temu sledi komentar s primerjavo stanja med
posameznimi slovenskimi narodnimi skupnostmi v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.
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2. O NARODNI IDENTITETI
Identiteta je ena najpomembnejših zna ilnosti lovekovega bivanja. Identiteta je ve plastna –
lovek iš e svojo socialno, religiozno, kulturno, stanovsko, narodno identiteto. V diplomskem
delu bo poudarek na ugotavljanju narodne identitete.
Slovenci kot narodna skupnost so v zgodovini živeli v razli nih državah, predvsem državah
ve jih sosednjih narodov, zato ne presene a, da so se vedno znova morali boriti za enotnost in
predvsem za lastno državo, ki bi zajemala ves slovenski živelj.
Posebno prelomnico pri iskanju lastne identitete je za Slovence zagotovo predstavljalo leto
1848, ko se je izoblikoval program Zedinjene Slovenije, ki je opredelil želje in hotenja
Slovencev po združitvi in bivanju v eni državi in se postavil ob bok velikonemškemu
nacionalnemu programu. Pri nastanku in izoblikovanju slovenskega naroda in njegove
identitete sta imela vodilno vlogo predvsem jezik in kultura. Pri drugih narodih so bili v
ospredju drugi dejavniki, predvsem vera in država. Seveda pa so tudi Slovenci od nekdaj
stremeli k oblikovanju lastne države, ki bi bila nadgradnja slovenske kulture.
Za Slovence je bil pri narodnostnem (samo)zavedanju vedno v ospredju jezik. Velja pravilo,
da naj bi zaveden pripadnik slovenskega naroda v prvi vrsti obvladal materin jezik! Jezik je
tisto, kar zaznamuje posameznika in oblikuje njegovo identiteto. Gre za lokalna nare ja,
katerih nadgradnja je knjižni jezik (slovenš ina), ki se govori v šolah in pridobiva z branjem.
Jezik je živ, se nenehno spreminja, obnavlja in nadgrajuje (Perger, 1995).
Poleg jezika pomembno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju identitete (tako posameznika kot
skupinske identitete) nosi kultura. Kultura kaže na razvoj in miselnost posameznika, ki je del
dolo ene narodne skupnosti in ga zaznamuje tudi navzven. S svojimi simboli kot so obla ila
(narodna noša), jedi (potica), legende (Kralj Matjaž) in obi aji (koledniki, pustne maske…)
predstavlja narod.
Narodna in etni na identiteta sta izraziti skupinski identiteti. Etni ne identitete ni lahko
dolo iti, saj so z njo povezane številne druge skupinske identitete (klanska, plemenska,
nacionalna, narodna, …).
V asih se je etnija istovetila s pojmom nacija. To danes ne drži ve , saj en narod ne prebiva
samo v eni državi (manjšine), poleg tega pa besede narod ne moremo in ne smemo ena iti z
državo (multikulturalnost znotraj ene države). Narodnostno » iste« države danes skoraj ne
obstajajo ve .
Etni na identiteta je dolo ena z rojstvom v dolo eni etni ni skupnosti ali skupini. Vezana je
na štiri elemente: na bivalni ali teritorialni del, na biološko-geneti nega, na jezikovnega in na
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politi nega. Izhodiš nim indikatorjem etni nosti, ki je lahko jezik, religija, se dodajajo tudi
drugi: zgodovinski spomin. V procesu utrjevanja dolo ene etnije postanejo najbolj
problemati ne etni ne meje, ki niso jasno za rtane in so pogosto predmet konflikta, saj ima
vsaka etnija težnjo po im ve jem teritorialnem ozemlju. Poleg tega etnije stremijo k temu, da
naj bi bilo njihovo ozemlje etni no kar najbolj » isto« (Južni , 1993).
Narod se izoblikuje iz etnije. Razlikovanje teh dveh pojmov zahteva veliko natan nost, saj je
etnija v asih celo bolj kompaktna in konkretna kot narod. Narod naj bi se od etnije razlikoval
predvsem po tem, da sta v njem bolj poudarjeni ideološka in politi na dimenzija. Posebna
specifika so etnije brez države (Kurdi, Palestinci, Baski, …).
Etnije in narodi se manifestirajo tudi skozi versko identiteto. Ta identiteta pa je lahko vir
konfliknosti, saj vemo, da so posamezne religije razdeljene na ve podvej in sekt in ni nujno,
da etnija pripada isti verski skupini.
Nacionalna zavest se oblikuje skozi daljša zgodovinska obdobja. Najbolj vrsta je tam, kjer se
razvija postopoma od etni ne do narodne zavesti ter zavesti pripadnosti državi, ki je
nacionalna. Znotraj nacionalne zavesti se oblikujeta lokalna in regionalna zavest. Tako se
prebivalci na primer Nem ije ne utijo samo Nemce, temve se opredeljujejo tudi kot
Bavarci, Švabi, … Velikokrat regionalna zavest celo prevladuje nad nacionalno (Južni
Tirolci).
Narodno zavest oblikuje tudi nacionalni stereotip, ki v grobem ozna uje posamezen narod
(primer: Slovenci smo znani kot pridni in delavni). Nacionalni karakter se sicer z
globalizacijo družbe izgublja in spreminja, a vendar ostaja v podzavesti vsakega naroda.
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3. KRATEK GEOGRAFSKI ORIS SLOVENSKIH
NARODNIH SKUPNOSTI V ITALIJI, AVSTRIJI IN NA
MADŽARSKEM

3. 1. MADŽARSKA - PORABJE
Slovensko etni no ozemlje je del skrajnega zahoda Madžarske, natan neje Železne županije.
Vpeto je med Avstrijo na severozahodu in Slovenijo na jugu, po obliki pa podobno trikotniku,
ki meri 94 km2. Sestavlja ga nizko gri evje (nadmorska višina med 260 in 400 m) ob desnih
potokih Rabe z razloženimi naselji, na južnih pobo jih so naselja Števanovci, Andovci,
Verice-Ritkarovci in Gornji Senik. Na severnem ravninskem delu se razprostirajo vasi Dolnji
Senik, Slovenska ves, Sakalovci ter pomembno zaposlitveno industrijsko središ e Monošter.
Za Slovensko Porabje torej štejemo naštetih sedem vasi in Monošter. Po neuradnih ocenah naj
bi bilo v Porabju nekje med 4.000 in 6.000 pripadnikov slovenske manjšine (ob popisu leta
1980 3336 oseb).
Prvotno je naselitveni prostor obsegal še deset vasi na sedanjem Gradiš anskem, Slovenci pa
so živeli tudi v nekaj vaseh vzhodno od današnje meje (sredi 19. stoletja še kot ve ina:
Somorovci, Farkašovci) ter kot kolonija iz 17. stoletja lo eno v Taranyju. V 17. stoletju je bila
zaradi turških vpadov na tem obmo ju organizirana stražna pokrajina Örseg. Zadolženi so bili
za obrambo obmejnega obmo ja, kar se kaže tudi v oblikah slovenskih vasi – vasi so strnjene.
Slovenska manjšina v Porabju ni bila nikoli vklju ena v slovensko narodno gibanje. Vezi s
slovenstvom so bile od nekdaj dokaj skromne, bili pa so dobro povezani z današnjim
Gori kim in Prekmurjem.
Porabje je narodnostno, kulturno ter geografsko del Prekmurja, saj je bilo z njim tesno
povezano vse do leta 1919, ko je bilo s Saintgermainsko mirovno pogodbo in Trianonsko
mirovno pogodbo leta 1920 Prekmurje priklju eno k Jugoslaviji, Porabje pa je ostalo
Madžarski (razmejitvena rta je potekala med razvodji Mure in Rabe). S tem so bili porabski
Slovenci odtrgani od matice. Posebej težke trenutke so porabski Slovenci doživljali po drugi
svetovni vojni, saj je Madžarska na meji z Jugoslavijo, ki se je odtrgala od politi nega vpliva
Sovjetske zveze, postavila bode o žico ter strelske jarke. Vsak poskus ilegalnega prehoda
meje je bil sankcioniran s strelom brez opozorila, vsak stik s tujci skrbno nadzorovan, kmetje
pa so morali obvezno nositi s seboj izkaznice, saj so jih pri delu na njivi ali travniku grani arji
legitimirali tudi po trikrat na dan (Perger, 1995). Svoje pa je naredila tudi povojna
protislovenska propaganda s strani madžarske vladne politike, predvsem pred popisi
prebivalstva, kjer so porabskim Slovencem (Vendom!) grozili na najrazli nejše na ine, e bi
se opredelili kot Slovence. Tako so le redki kot narodnost navedli Slovenec, ve ina se jih je
opredelila kot Madžare, katerih materni jezik je slovenš ina, ali pa so se opredeljevali kot
Vende reko , da se (knjižna) slovenš ina bistveno razlikuje od njihove govorice, se pravi od
porabskega nare ja (to teorijo je spodbujala tudi madžarska politika, podobno kot avstrijska z
vindišarstvom). Z osamosvojitvijo Slovenije in padcem komunisti nega režima so se meje
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odprle, državi (Madžarska in Slovenija) pa uspešno sodelujeta, posebej še po vstopu obeh
držav v Evropsko zvezo 1. maja 2004.
Monošter je leta 1995 štel okrog 9000 prebivalcev, od tega je bilo po oceni približno 1000
Slovencev. Je pomembno kulturno in izobraževalno središ e porabskih Slovencev, od leta
1990 je tu sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, ki izdaja štirinajstdnevnik Porabje, leta
1998 pa so v njem odprli generalni konzulat Slovenije in Slovenski kulturno - informacijski
center.
V gospodarskem pogledu je Porabje eno izmed najbolj zaostalih obmo ij na Madžarskem in
je obmo je odseljevanja. Zaradi mejne lege je obmo je nerazvito, kmetije so samooskrbne,
kmetijska proizvodnja pa zastarela, ve ina zemlje v vaseh pripada majhnim kmetijam
(najve krat niso ve je od treh hektarov), ki so ve inoma brez naslednika. Še vedno je veliko
sezonskega dela zunaj kraja doma ega kraja, predvsem v Avstriji. Slaba ekonomska situacija
na podeželju pospešuje preseljevanje mladih v mesta, predvsem v industrijsko razvitejši
Monošter. Industrija je zastarela in nekonkuren na, propadajo e obrate kupujejo tujci,
predvsem Avstrijci in Nemci. S tem je povezano favoriziranje nemškega jezika, kar dodatno
pospešuje opuš anje rabe slovenskega jezika in s tem izgubljanje slovenske identitete. Porabje
ima v primerjavi z drugimi obmo ji, poseljenimi s slovensko manjšino (Avstrija, Italija),
specifi en položaj. Slovenska narodna skupnost namre zaradi zaprtosti meje desetletja ni
imela neposrednih stikov s Slovenijo. Ohranjali so se kot izolirana ruralna skupnost. Zato ni
udno, da se je slovenstvo po asi a vztrajno za elo izgubljati. Po padcu železne zavese se je
pokazala priložnost za ponovno obuditev slovenskega samozavedanja, za reanimacijo
slovenske identitete v Porabju. Žal pa v zadnjem asu slovenski manjšini v Porabju preti
druga nevarnost: jezik kapitala, ki pa je na tem obmo ju ve inoma nemški.
Pa padcu komunizma in predvsem z vstopom Slovenije in Madžarske v Evropsko zvezo se je
gospodarska, kulturna in politi na situacija bistveno izboljšala. Z odprtostjo mej je
zagotovljen pretok kapitala. Žal pa je polpretekla zgodovina na porabskih Slovencih pustila
pe at. Porabskim Slovencem, ujetim med tri kulture in jezike, je zaradi dolgotrajne usodne
lo itve od matice otopel ut za pripadnost narodu, zavest o slovenstvu se izgublja.
Porabsko nare je je del prekmurskega – gori kega nare ja, torej nare na oblika slovenskega
jezika, ki se je zaradi oddaljenosti, geografskih, politi nih in drugih razlogov razvijala malo
po svoje.

3. 2. ITALIJA
Slovenska narodna manjšina v Italiji je izmed vseh slovenskih manjšin najštevil nejša, saj je
število njenih pripadnikov ocenjeno na 80.000 do 100.000. Poleg tega je tudi najbolje
organizirana in najbolj zavedna slovenska manjšina, ter hkrati najve sodeluje s Slovenijo.
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Slovenska manjšina v Italiji živi v treh pokrajinah: v tržaški, v goriški in v videmski (Beneška
Slovenija z Rezijo, Kanalska dolina).
Leto 1848 je tudi med slovensko manjšino v Italiji prebudilo narodno gibanje. Mo no je bilo
predvsem v Trstu in Gorici, kar je ob dvignjeni narodni samozavesti povzro ilo, da je število
Slovencev v obeh mestih mo no naraslo.
S plebiscitom leta 1866 je bila Beneška Slovenija vklju ena v italijansko državo, ki je takoj
pri ela z asimilacijskimi ukrepi. Še posebej pa je pokrajino, poseljeno s slovensko manjšino,
prizadela prva svetovna vojna, tam je potekala soška fronta. Londonski pakt po koncu prve
svetovne vojne in kasneje Rapalska pogodba leta 1920 sta dodatno zaznamovala to obmo je.
Mnogi Slovenci so se pred fašisti nim pritiskom izselili v Severno in Južno Ameriko ter
Avstralijo. Tisti, ki so ostali, so bili podvrženi italijanizaciji. Prišlo je do pregona slovenske
inteligence, nasilja, razlaš anja ter na doseljevanje italijanskega življa z juga države
(Kalabrija).
Po drugi svetovni vojni se je nevzdržna situacija za slovensko manjšino obrnila na bolje.
Italija kot država poraženka je morala pristati na precej zahtev, ki so jih postavili zmagovalci.
Leta 1945 sta bili ustanovljeni dve okupacijski coni, cona A pod angloameriško in cona B pod
jugoslovansko vojaško upravo. To je povzro ilo mo ne selitvene tokove: Italijani iz Istre in
Dalmacije so se množi no selili v Italijo. Leta 1954 je bil sprejet sklep, da se cona A prepusti
Italiji, cona B pa Jugoslaviji. Slovenci smo izgubili Trst, obdržali pa smo Primorsko. Leta
1955 so bili sklenjeni Rimski sporazumi, ki so zagotavljali varstvo manjšine s posebnimi
zakoni. Leta 1975 so jim sledili Osimski sporazumi. Z njimi je bila mejna rta dokon no
dolo ena, hkrati je meja postala odprta, s tem pa sta dobili manjšini ob meji vrsto priložnosti,
tako italijanska v Sloveniji kot tudi slovenska v Italiji.
Že naslednje leto je Furlanijo prizadel mo an potres: povzro il je masovno selitev na ravnino,
hkrati pa povezal slovensko manjšino z matico, saj so se stkale solidarnostne vezi v obliki
pomo i prizadetim obmo jem. Hkrati je bila to poslovna priložnost za Furlanijo: italijanska
vlada ji je namenila vrsto regionalnih gospodarskih spodbud, razvija se drobno gospodarstvo
in podjetništvo. Manjšina je postajala gospodarsko vedno mo nejša ter prek mešanih bank
tesno povezana s Slovenijo, krepile so se tako gospodarske kot tudi kulturne in politi ne vezi
z matico.
Osamosvojitev Slovenije je dvignila samozavest tudi slovenski manjšini, eprav je z
osamosvojitvijo prenehalo obstajati marsikatero mešano podjetje in banka. Leto 2004 je
pomembno za obe državi, saj sta od prvega maja 2004 so lanici v Evropski uniji, kar nakazuje
pozitivno gospodarsko, politi no in kulturno prihodnost.
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3. 3. AVSTRIJA
Koroška ima pomemben simbolni pomen v zavesti Slovencev, saj je nekakšna dediš ina
Karantanije; obmo je, kjer že skoraj tiso letje slovenski živelj sobiva z nemško govore im.
Slovenija se z Avstrijo še danes ni sporazumela glede simbolnih predmetov iz tega obdobja
(Knežji kamen z Gosposvetskega polja si kot pomemben zgodovinski simbol lastita obe
državi).
Sicer pa poleg Koroške živijo Slovenci tudi na Štajerskem, poleg tega pa skoraj v vseh
zveznih deželah, zgoš eni so predvsem v ve jih mestih, veliko jih je na Dunaju, ki je bil od
nekdaj privla no jedro doseljevanja Slovencev. Gre predvsem za notranje izseljenstvo (ko se
na primer Slovenci s Koroške preselijo na Dunaj, v Salzburg – študij, delovno mesto). Poleg
tega pa v Avstriji biva veliko slovenskih zdomcev.
Slovenska manjšina je bila mo no povezana z razvojem slovenskega narodnega gibanja v 18.
in 19. stoletju, predvsem so se v to gibanje vklju evali slovenski intelektualci. Po razpadu
Avstro-Ogrske po prvi svetovni vojni in s koroškim plebiscitom leta 1920, s katerim je bila
Koroška dodeljena Avstriji ter kasneje s priklu itvijo Avstrije Tretjemu rajhu se je situacija za
slovensko manjšino na Koroškem bistveno poslabšala. Slovenci so takrat dejansko postali
manjšina, saj se je pri elo ostro raznarodovanje Slovencev. Mnoge Slovence, predvsem
duhovš ino in druge intelektualce, so ostre nemške protislovenske reakcije potisnile v
izgnanstvo (ocenjujejo, da se je izselilo ve kot 1000 Slovencev).
V asu Tretjega rajha je asimilacija Slovencev naglo napredovala, opozoriti pa je potrebno, da
je napredovala bolj numeri no, manj pa dejansko.
Pomembna letnica v zgodovini koroških Slovencev je tudi leto 1939, ko je bil opravljen prvi
nacisti ni popis. Pri tem popisu je bila prvi uvedena kategorija »windiš«. Nemci so od
Slovencev zahtevali, da se opredeljujejo kot vindišarji in ne Slovenci. Na ta na in bi lahko
prikazali nižje število Slovencev na Koroškem oziroma bi jih najraje prekategorizirali.
Leta 1945, s koncem druge svetovne vojne, se je politi na situacija za koroške Slovence
obrnila na bolje. Uveden je bil za vse obvezen sistem dvojezi nega šolstva, a je deloval le
nekaj let. Ta je bil leta 1949 spremenjen, po letu 1958 pa kot sistem ukinjen. Za slovensko
manjšino na Koroškem je pomemben 7. len Avstrijske državne pogodbe, ki ureja njen status.
Žal pogodba v ve ih to kah ni izpolnjena, še posebej tam, kjer je vprašanje dvojezi ne
topografije. Vendar so se stvari po drugi svetovni vojni vseeno izboljševale. Leta 1957 je bila
ustanovljena Slovenska gimnazija v Celovcu. Oblikovala je slovensko intelektualno elito in
pripomogla k višji stopnji politi ne, kulturne in druge ozaveš enosti. Gimnaziji so se kasneje
pridružili še dve srednji oziroma višji šoli (Dvojezi na trgovska akademija v Celovcu in Višja
šola za gospodarske poklice v Št. Petru). Ustanovitev celovške gimnazije je dvignila
samozavest Slovencev: pri eli so se politi no, kulturno, gospodarsko in versko organizirati,
nastajale so slovenske organizacije, ki so se in se dejavno vklju ujejo v razvoj Koroške.
Celovška gimnazija je manjšini ponudila višjo izobrazbeno sestavo, kot jo ima ve ina, danes
pa velja za elitno koroško šolo.
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Koroški Slovenci so bili po drugi svetovni vojni pretežno podeželska in kme ka populacija.
Redko meš anstvo je bilo ve inoma asimilirano. Zato je ustanovitev gimnazije povzro ila
korenito spremembo. Poleg tega pa je v zadnjih desetletjih Koroško zajel val drobnega
podjetništva (kar je zelo pomembno za slovensko manjšino, saj so se uspešno vklju iti kot
mali podjetniki ali obrtniki), ponovno pa so za eli spodbujati turizem.
Po letu 1945 je bila slovenska manjšina zaradi na novo oblikovane državne meje in zaradi
priklju itve Jugoslavije k socialisti nim državam skorajda odrezana od matice. Razmere so se
izboljšale po letu 1960, ko se je meja nekoliko bolj odprla. Osemdeseta leta so pomenila
obdobje množi nih nakupov prebivalcev Slovenije na Koroškem, kar se je poznalo v
gospodarstvu Koroške.
Žal pa v današnjem asu Koroška doživlja dve neprijetni izkušnji: prva je najvišja stopnja
brezposelnosti med vsemi avstrijskimi zveznimi deželami (med 16 in 20 %), druga pa je
mo an pojav suburbanizacije, vezan predvsem na osrednji del Koroške. Drugo dejstvo je še
posebej zaskrbljujo e za slovensko manjšino, saj se je v zelo kratkem asu v tretjini ob in
spremenila tako socialna kot tudi jezikovna sestava prebivalstva. Nekdaj skoraj isto
slovenske vasi tako postajajo žrtev sodobnih trendov. Na ta na in slovenske vasi in slovenski
živelj izgublja svojo identiteto.
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Karta 1: Slovenska manjšina v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.
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4. ŠOLSTVO S SLOVENSKIM U NIM JEZIKOM V
ZAMEJSTVU
Mreža šol z dvojezi nim poukom in šol s slovenskim jezikom je v Italiji, Avstriji in na
Madžarskem zelo razli na. V Italiji je dokaj razvejana, zavzema tako predšolsko vzgojo,
osnovnošolsko kot tudi srednješolsko, podobno je v Avstriji V obeh državah obstajajo tako
dvojezi ne šole kot tudi šole, v katerih se pou uje v slovenskem jeziku, jezik ve ine
(italijanš ina, nemš ina) pa se pou uje kot izbirni predmet. V Porabju se pouk slovenskega
jezika odvija le na treh šolah: v Gornjem Seniku, Števanovcih in Monoštru.

4. 1. ŠOLE S SLOVENSKIM U NIM JEZIKOM V ITALIJI
V Italiji so tri razli ne stopnje šol s slovenskim jezikom, in sicer:
1. Didakti na ravnateljstva šol s slovenskim u nim jezikom (vrtec + osnovna šola/razredna
stopnja) – teh je bilo v šolskem letu 2004/2005 8.
2. Državne srednje šole (nižja srednja šola) s slovenskim u nim jezikom (osnovna
šola/predmetna stopnja) – teh je bilo v šolskem letu 2004/2005 6
3. Višje srednje šole s slovenskim u nim jezikom (srednja šola) – v šolskem letu 2004/2005
jih je bilo 6.
Tržaško: 5 ravnateljstev, ki pokrivajo vrtce in osnovne šole (Ob ine, Nabrežina, Dolina, Sv.
Jakob, Sv. Ivan)
Gorišk0: 2 ravnateljstvi. Eno ravnateljstvo v Gorici, ki pokriva nižje srednje šole (Ivan
Cankar, Ciril in Metod, Simon Gregor i , Sre ko Kosovel, Igo Gruden) in Doberdobu (Ivan
Trinko, OŠ Doberdob)
Bene ija: 1 zasebna, državno priznana osnovna šola
Višje srednje šole: v Trstu 4 in v Gorici 2

4. 2. ŠOLE S SLOVENSKIM U NIM JEZIKOM V AVSTRIJI
Na obmo ju, kjer bivajo Slovenci, sega tradicija šolstva še v as Marije Terezije, ki je uvedla
obvezno šolstvo. Da se je vzpostavila mreža osnovnih šol, je trajalo vse do konca 19. stoletja.
U ni jezik v šolah, kjer so živeli Slovenci, je bil slovenš ina, kot u ni predmet pa se je
pou eval tudi nemški jezik. Od sedemdesetih let 19. stoletja naprej je bila prevladujo a oblika
osnovnega šolstva tako imenovana ultrakvisti na šola. Njen glavni namen je bil posredovati
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otrokom s slovensko materinš ino nemški jezik (Domej, 2000). Take šole so bile zna ilne za
podeželje, v mestih so na osnovnih šolah ve inoma pou evali le v nemš ini. Vse do prve
svetovne vojne se je bil nacionalni boj med koroškimi Slovenci in nemškim prebivalstvom
prevlado slovenskega ali nemškega jezika.
Osnovno šolstvo
Dvojezi no šolstvo na avstrijskem Koroškem poteka na osnovi avstrijske državne pogodbe.
Tako je danes na podro ju obveznega šolstva dvojezi ni pouk mogo na 82 osnovnih
(ljudskih) šolah na dvojezi nem ozemlju, vendar pa morajo starši otroka k temu pouku
prijaviti. Izven dvojezi nega obmo ja je bila v Celovcu s strani Mohorjeve ustanovljena
zasebna ljudska šola, ki ji je po odlo bi ustavnega sodiš a in po iniciativi staršev sledila še
javna dvojezi na ljudska šola. Na 12 glavnih šolah je pouk slovenš ine predviden kot obvezni
predmet namesto angleš ine ali pa kot dodatni predmet. V lanskem šolskem letu (2005/2006)
se je pouk v slovenskem jeziku odvijal na 64 ljudskih šolah ter na dveh v Celovcu.
Srednje šolstvo
Šola brez mature je Strokovna šola v Št. Petru pri Št. Jakobu v Rožu. Šole z maturo pa so
splošnoizobraževalna Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu ter
dve poklicni šoli, in sicer Dvojezi na zvezna trgovska akademija v Celovcu in privatna Višja
šola za gospodarske poklice v Št. Petru v Rožu. Sicer pa je slovenš ina fakultativni predmet
tudi na ostalih splošnoizobraževalnih in poklicnih šolah na Koroškem. Za izobraževanje
dvojezi nih profesorjev skrbi Zvezna pedagoška akademija v Celovcu, slovenš ino pa je
mogo e študirati tako za diplomski kot tudi pedagoški študij na univerzah v Celovcu, v
Gradcu in na Dunaju.

4. 3. ŠOLE S SLOVENSKIM U NIM JEZIKOM NA
MADŽARSKEM
Slovenska manjšina, žive a v Porabju ni nikoli imela vzgojno-izobraževalnih ustanov v
svojem materinem jeziku, temve se je slovenš ina pou evala kot izbirni predmet. Danes se v
Porabju u enci lahko u ijo slovenskega jezika na treh šolah, in sicer v Monoštru, Števanovcih
in Gornjem Seniku. Slovenš ina je izbirni predmet, poleg slovenš ine imajo zaradi mejne lege
ozemlja otroci možnost izbire tudi nemškega jezika, za katerega se žal (predvsem po
priporo ilu staršev) odlo ajo v ve jem številu, kot za slovenskega.
Narodnostni vrtci
V Porabju je pet narodnostnih vrtcev, in sicer na Gornjem Seniku, v Sakalovcih, Slovenski
vesi, Monoštru in Števanovcih. Vanj je povpre no vklju enih okrog 90 otrok slovenske
narodnosti. Žal le desetina otrok, vklju enih v narodnostne vrtce, pasivno govori slovenš ino
– porabsko nare je, ostali pa kljub vsakodnevni prisotnosti slovenskega jezika govorijo le
madžarsko.
18

Osnovno šolstvo
O dvojezi nem šolstvu, kot ga poznamo na primer v Prekmurju, na Madžarskem pri
Porabskih Slovencih ne moremo govoriti, opredeljujemo jih kot narodnostne šole, ki
pou ujejo slovenš ino kot u ni predmet (števanovska in monoštrska), ter kot narodnostne šole
z razširjenim poukom materinš ine, kot je gornjeseniška (slovenš ina kot predmet se pou uje
najmanj 5 ur tedensko, 35 % ostali predmetov, ki jih šola izbere sama, pa se pou uje
dvojezi no (Perger, 2003). Leta 1993 se je na treh porabskih šolah slovenskega jezika u ilo
približno 180 u encev.
Srednje šolstvo
Pouk slovenskega jezika se izvaja tudi na monoštrski gimnaziji in srednji strokovni šoli.
Porabski u itelji se ve inoma izobražujejo na Visoki u iteljski šoli v Sombotelu, kjer deluje
katedra za slovenski jezik.

4. 4. RAZMERJE MED VE INSKIM JEZIKOM IN
SLOVENŠ INO NA SLOVENSKIH ŠOLAH V ZAMEJSTVU
U nih na rtov zamejskih šol med seboj medsebojno pravzaprav niso primerljivi. Vzrok gre
iskati v razli nih sistemih šolstva, v na inu izvajanja pouka in pou evanja, v številu u encev
in v šolski politiki posamezne šole.

4. 4. 1. PORABSKE ŠOLE
U ni jezik vseh porabskih šol je madžarš ina, slovenš ina pa se pou uje le kot predmet na
monoštrski in števanovski šoli. Na gornjeseniški šoli je bil v šolskem letu 2005/2006 v prvem
razredu uveden dvojezi ni program, od drugega do osmega razreda pa še t. i. program
razširjenega pouka materinš ine (Perger, 2006). Pergerjeva tudi poudarja, da bi bila vloga
slovenskega jezika v porabskih šolah lahko obširnejša in izrazitejša, e bi se manjšina odlo ila
za druga en model izobraževanja. Predmetniki so v porabskih narodnostnih šolah enaki kot na
madžarskih šolah, dodan je le slovenski jezik in književnost s spoznavanjem slovenstva, ki ga
u enci poslušajo od prvega do osmega razreda.
Poleg tega so u beniki na Madžarskem stvar izbire posameznega u itelja, ki pou uje dolo en
predmet. U itelj je tako pri pou evanju popolnoma samostojen, držati se mora le za rtanih
smernic in slediti kurikulumu. Žal na števanovski in monoštrski osnovni šoli uporabljajo
izklju no madžarske u benike, razen pri slovenš ini. Na gornjeseniški šoli pa za delno
dvojezi ne predmete najve krat uporabljajo madžarske u benike, ki so prevedeni v
slovenš ino.
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4. 4. 2. SLOVENSKE ŠOLE V ITALIJI
Slovenske šole v Italiji so dveh vrst: šole, kjer je u ni jezik samo slovenš ina (na Goriškem in
Tržaške), na drugi strani pa dvojezi ne videmske šole. Ena takih je Dvojezi na OŠ Špeter,
kjer so že pred 22 leti pri eli z dvojezi nim poukom. Pou evali sta dve u iteljici, in sicer ena,
ki je govorila samo slovensko in druga samo italijansko. Pri pouku sta se izmenjevali, tako so
bili otroci deležni pou evanja v obeh jezikih. Danes osnovno šolo obiskuje okrog 120
u encev. Šola vklju uje tudi dvojezi ni vrtec, v katerega je vpisanih približno 60 otrok. Kot je
kasneje razvidno tudi iz ankete (pogovorni jezik s starši), v dvojezi no osnovno šolo svoje
otroke ne vpisujejo samo slovenski starši, ampak gre za mešane družine, ki so se jim
pridružile tudi furlanske.

4. 4. 3. SLOVENSKE ŠOLE V AVSTRIJI
Tudi na avstrijskem Koroškem obstajata dva modela: šole, kjer je u ni jezik samo slovenš ina
(Zvezna gimnazija za Slovence v Celovcu) ter dvojezi ne šole (Dvojezi na trgovska
akademija, Višja šola za gospodarske poklice, Dvojezi ne ljudske šole). V slednjih se pouk
odvija dvojezi no, tako v nemškem kot slovenskem jeziku. V šolskem letu 2005/2006 se je
poleg nemš ine slovenš ina pou evala na 64 ljudskih šolah znotraj dvojezi nega ozemlja ter
še na dveh v Celovcu.

4. 4. 4. ZAMEJSKA PROBLEMATIKA V U NIH NA RTIH ŠOL V
SLOVENIJI
V Sloveniji se geografija kot šolski predmet pou uje od šestega razreda devetletke naprej. V
šestem razredu se seznanjajo z Zemljo kot celoto, v sedmem pridejo na vrsto vsebine iz
regionalne geografije sveta, ki se nadaljujejo tudi v osmem razredu, šele v devetem razredu pa
se obravnava Slovenijo, njene fizi no in družbeno geografske poteze ter njeno slovensko
etni no ozemlje.
Sicer se o zamejstvu in slovenskih manjšinah dijaki u ijo tudi na srednjih šolah (predvsem
gimnazijah), a je tej tematiki posve eno le ena do 1, 5 šolske ure, kar je ob utno premalo za
poglobljeno poznavanje »zamejske« problematike.
Tudi šolskih ekskurzij v zamejstvo skorajda ni. Posamezne (predvsem obmejne) šole se s
sosednjimi šolami onstran meje ob asno sestajajo (OŠ Bistrica Trži – Ljudska šola
Borovlje), sicer pa so stiki med slovenskimi šolami, razni izleti v zamejstvo in pou evanje
vsebin, vezanih na slovensko zamejstvo odvisni predvsem od vsakega u itelja posebej.
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5. ZAZNAVANJE SLOVENIJE IN SLOVENCEV S
STRANI U ENCEV IN DIJAKOV SLOVENSKE
MANJŠINE
5. 1. U ENCI DVOJEZI NIH ŠOL V PORABJU
V anketi je sodelovalo 48 u encev s treh šol: šole Monošter 18 u encev, šole Števanovci 14
u encev in šole Gornji Senik 16 u encev. Anketiranci so bili rojeni med leti 1990 in 1995
(torej so stari med 11 in 16 let), 17 izmed njih je moškega in 31 ženskega spola.
Upoštevati je treba dejstvo, da so te tri šole samo formalno dvojezi ne: v praksi to pomeni, da
se pouk odvija v madžarskem jeziku, slovenski jezik pa se u enci u ijo pri izbirnih urah, h
katerim se je potrebno posebej prijaviti. Ve slovenskega jezika je le pri pouku na šoli Gornji
Senik, kar se kaže tudi v boljšem poznavanju in razumevanju slovenskega jezika.

5. 1. 1. JEZIKOVNA SVOJSTVA ANKETIRANIH
Grafikon 1: Pogovorni jezik u encev slovenskega jezika v Porabju.
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Zaskrbljujo e dejstvo je prevlada madžarskega jezika tako v odnosih s starši, vrstniki kot
u itelji v šoli. Doma skoraj 71 % anketirancev govori izklju no madžarski jezik, le slabih 30
% mešano (pri emer prevladuje madžarš ina), le pri dobrih 6 % otrok pa doma komunikacija
poteka v slovenskem jeziku. Še slabša je slika pogovorov z vrstniki, kjer se jih le 8,5 %
pogovarja v madžarš ini in slovenš ini, ostali pa izklju no v madžarš ini. Opozoriti moram,
da ve inski delež tistih u encev, ki se pogovarjajo dvojezi no (tako s starši, vrstniki in
u itelji), prihaja z OŠ Gornji Senik.
Pokazalo se je žalostno dejstvo, na katerega opozarja tudi svetovalka Zavoda Rs za šolstvo za
Slovence v Porabju Valerija Perger: slovenski jezik se v Porabju izgublja predvsem zato, ker
se ga ne govori v primarni celici družbe, to je v družini (Perger, 1995).
Preglednica 2: Razlogi obiskov v Sloveniji.
Legenda:
N – nakupovanje

N/OPS/I
–
nakupovanje,
obiski
prijateljev/sorodnikov, izobraževanje
N/I/K – nakupovanje, izobraževanje, kulturne
prireditve
N/I/K/D – nakupovanje, izobraževanje, kulturne
prireditve, drugo
N/K – nakupovanje, kulturne prireditve
N/OPS/I
–
nakupovanje,
obiski
prijateljev/sorodnikov, izobraževanje
I/K – izobraževanje, kulturne prireditve
N/OPS/I/D
–
nakupovanje,
obiski
prijateljev/sorodnikov, izobraževanje, drugo

OPS – obiski prijateljev/sorodnikov
I – izobraževanje
K – kulturne prireditve
D – drugo
N/I – nakupovanje, izobraževanje
N/K – nakupovanje, kulturne
prireditve
N

OPS

I

K

D

N/I

N/K

N/OP
S/I

N/I/K N/I/K
/D
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N/OP
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Anketiranci so bili povprašani po pogostnosti in namenu obiskov Slovenije: kar 24 u encev
(50 %) jih je odgovorilo, da obiš ejo Slovenijo ve krat letno, najve krat šestkrat letno. 14 jih
Slovenijo obiš e enkrat letno, ostali pa enkrat mese no. Polovica obiskov je povezanih z
nakupovanjem. Našo državo obiskujejo s starši predvsem takrat, ko se odlo ijo za
nakupovanje in obisk prijateljev in sorodnikov, za izlete ter ob asno tudi za obisk kulturnih
prireditev. Zelo spodbudno je, da skoraj vsi anketirani Slovenijo obiš ejo z namenom
izobraževanja, ki ga organizira njihova šola. V ta okvir spadajo te aji slovenskega jezika,
obiski partnerskih šol v Sloveniji, obiski kulturnih in izobraževalnih taborov, ki jih
organizirajo inštitucije iz Slovenije.

22

Preglednica 3: Naro enost na slovenske asopise in spremljanje radijskih ter televizijskih
oddaj v slovenskem jeziku pri šolarjih v Porabju.
Tiskani mediji
Porabje
Drugi slovenski
asopisi
Smo naro eni /
34
Spremljam
Nismo naro eni /
10
Ne spremljam
Nismo naro eni /
Ne spremljam
ni esar
Terensko delo: anketa, junij 2006. N: 48

4

Televizija
Slovenski
utrinki, drugo

Radio
Radio Monošter,
drugo

21

16

27

32

7

Iz preglednice je razvidno, da so pri ve ini otrok doma naro eni na lokalni asopis Porabje
(34 oseb). Štirje u enci doma sicer nimajo Porabja, so pa naro eni na druge slovenske
asopise (Gea, Moj planet, Ciciban, …). Le sedem otrok ni naro nikov na noben slovenski
asopis, hkrati pa doma ne gledajo slovenskih programov in ne poslušajo slovenskega
programa na radio (na primer Radio Monošter).
Žal pa je slika pri spremljanju slovenski programov na televiziji in radiu veliko slabša: le 21
otrok doma spremlja slovenske televizijske programe (tudi SLO 1, SLO 2) in le 16 jih posluša
slovenske programe na radiu (gre predvsem za Radio Monošter in Radio Murski val).
Opozoriti moram, da pri spremljanju televizijskega in radijskega medija obstajajo velike
razlike po šolah. Na monoštrski šoli sta le dva u enca, kjer doma spremljajo slovenski
televizijski program, vsi ostali ne spremljajo ne radijskega in ne televizijskega. Na
števanovski šoli je takih, ki spremljajo slovenski televizijski program 6, na šoli Gornji Senik
pa prav vsi u enci spremljajo tako televizijski kot radijski program v slovenskem jeziku! To
odraža dejstvo, da imajo na šoli Gornji Senik od vseh treh šol najve slovenskega pouka in da
je na tej šoli najve takih otrok, kjer se tudi doma (vsaj deloma) pogovarjajo slovensko.
Da slovenski otroci ne spremljajo slovenskega programa na televiziji in radiu se mi zdi še
posebej zaskrbljujo e, saj sta to medija, kjer je mogo e izvedeti za najnovejše informacije o
Sloveniji, o aktualnih dogodkih, poleg tega pa se le prek teh dveh medijev otroci lahko
nau ijo pravilne izgovorjave in melodije slovenskega jezika.
Podobno je vprašanje, e u enci treh šol iš ejo informacije o Sloveniji ter kje jih iš ejo. Žal
velike ve ine Slovenija ne zanima, kar kažejo tudi njihovi odgovori. Le devet je takih, ki se za
informiranje o Sloveniji poslužujejo interneta in tiskanih medijev, vsi ostali (39!) pa
informacij ne iš e.
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Grafikon 2: Iskanje informacij o Sloveniji pri šolarjih iz Porabja.
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Grafikon 3: Vklju enost šolarjev iz Porabja v verske, politi ne, kulturne in druge slovenske
organizacije.
Porabje

23 %
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77 %

Terensko delo: anketa, junij 2006. N: 48
V lanjenost oziroma v primeru porabskih u encev nev lanjenost v slovensko kuturno, versko,
športno, politi no ali drugo organizacijo kaže na nezadostno zainteresiranost za u enje,
gojenje in vzdrževanje slovenskega jezika in slovenske kulture. Enajst u encev, ki so lani
predvsem folklorne skupine na osnovni šoli Števanovci vseeno kaže na prizadevanja
posameznih u iteljev in mentorjev, da slovenski obi aji in plesi (predvsem lokalni) ne bi
utonili v pozabo.
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Zanimivo je, da u enci treh porabskih šol poznajo nekatere slovenske obi aje. Gre predvsem
za lokalne, prekmurske obi aje, katerih se u enci udeležujejo (borovo güstvanje, fašenek,
trgatvena povorka, kurentovanje, pustovanje).
Zadnje jezikovno vprašanje ankete je bilo: napišite pet stavkov o Sloveniji. Vprašanje ni
preprosto, saj od posameznika zahteva, da o Sloveniji malo premisli, ugotovi nekaj
zna ilnosti, povezanih s Slovenijo in jih jezikovno pravilno tudi opiše. S tem vprašanjem se je
hotelo dose i troje:
- dopustiti u encu, da dopiše tisto, na kar v anketi ni mogel odgovoriti, pa bi morda rad;
- ugotoviti, kako posamezni u enci doživljajo Slovenijo;
- ugotoviti, kakšno je znanje slovenskega jezika pri posameznem u encu.
Odzivi so bili razli ni: nekateri so o Sloveniji napisali pet stavkov, drugi celo ve (iz šole
Gornji Senik), nekaj jih je napisalo manj kot pet stavkov, samo 8 pa jih ni napisalo niti enega
stavka (iz Monoštra trije in iz Števanovcev pet). Predvsem so v okviru teh petih stavkov
u enci Slovenijo opisovali kot majhno, a lepo, kot deželo prijaznih ljudi, navedli so glavno
mesto, opozorili, da ima Slovenija morje, našteli sosednje države, veliko pa jih je tudi
napisalo, da je od leta 1991 samostojna ter od leta 2004 lanica Evropske unije. Gre za
splošne, preproste in kratke stavke z eno povedjo, ki pa so ve inoma jezikovno pravilni. Le
pri nekaterih u encih je bilo opaziti napa ne sklanjatve ter slab pravopis (v ve ih primerih je
šlo tudi za površnost). Iz tega lahko sklepam, da so u enci sposobni tvoriti jezikovno pravilne
slovenske stavke, ki pa ne smejo biti preve dolgi, saj v tem primeru prihaja do napak.

5. 1. 2. POZNAVANJE GEOGRAFSKIH POTEZ SLOVENIJE
Anketni vprašalnik so sestavljala tudi geografska vprašanja. U ence so bili naprošeni, naj
naštejejo pet slovenskih krajev, pet slovenskih turisti nih krajev, pet slovenskih rek, pet
slovenskih pokrajin. Poleg tega je bilo postavljeno vprašanje, kje se nahajata Postojnska jama
in Cerkniško jezero. Pri tem vprašanju jim je bila puš ena popolna svoboda: zanima nas, e so
zanju sploh že slišali, oziroma, v kateri del Slovenije bi ju uvrstili.
Velika ve ina u encev je znala našteti tako slovenske kraje (najve krat najve je, 12 pa jih je
napisalo tudi manjše prekmurske kraje, kot so Hodoš, Raki an, Kuzma, Budinci, Šalovci, …
kar kaže na to, da ti u enci obiskujejo naštete kraje), kot tudi reke in turisti ne kraje. Bolj
neenotni so bili pri odgovorih o Cerkniškem jezeru in Postojnski jami: 19 jih ni odgovorilo, 6
jih je napisalo, da sta v Sloveniji, 14 se jih je odlo ilo, da sta na Notranjskem, 9 pa na
Primorskem. Nih e pa v svojem odgovoru ni upal biti bolj konkreten (npr. blizu Postojne,
blizu Cerknice).
Bistvena razlika med šolami se je pokazala pri naštevanju pokrajin. Tako so u enci z OŠ
Gornji Senik naštevali po osem slovenskih pokrajin (najve krat Prekmurje, Dolenjska,
Gorenjska, Bela Krajina, Koroška, Štajerska, Primorska, Notranjska) iz esar se da sklepati,
da se o teh pokrajinah u ijo pri pouku. Predstavniki drugih šol so našteli manj pokrajin,
najve krat tri ali štiri.

25

5. 1. 3. POZNAVANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
Grafikon 4: Stališ e šolarjev v Porabju o življenjskem standardu v Sloveniji.
Porabje
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Srednji
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Odgovori o standardu v Sloveniji so pri akovani: Slovenija je od leta 1991 samostojna
država, od leta 2004 pa tudi lanica Evropske unije, kar kaže na njeno razvitost in vklju enost
v najpomembnejše gospodarske organizacije in tokove. Je ekonomsko najbolj razvita država
na obmo ju nekdanje »vzhodne« Evrope. Tega se zavedajo tudi slovenski u enci v Porabju.
Gospodarska situacija na Madžarskem je s Slovenijo neprimerljivo slabša, predvsem pa je
gospodarska situacija slaba v Porabju, saj Porabje velja za enega manj ekonomsko razvitih
predelov na Madžarskem. Bistveno nižji standard staršev anketiranih u encev v Porabju kaže
na to, da Slovenijo skoraj polovico anketirancev pojmuje in dojema kot državo blaginje.
Na drugi strani pa je zanimivo, da bi se za življenje v Sloveniji ( e bi lahko izbirali), odlo ili
le trije u enci, kar je najmanj med izbranimi državami. Presenetljivo je, da je kar 20 u encev
kljub slabši ekonomski situaciji za svojo državo izbralo Madžarsko (v ve ini gre za otroke,
katerih starši so visoko izobraženi: ravnatelj, u itelj, novinar, itd., kar kaže na nekoliko višji
življenjski standard). O itno pa se da iz tega tudi sklepati, da je domovinska zavest pri
porabskih otrocih precej prisotna (»domovina je ena«). Na drugo mesto so uvrstili Italijo
(ve inoma je otroci ne poznajo), Nem ija in Avstrija pa si delita tretje mesto. Opozoriti je
treba, da zadnji dve državi otroci dobro poznajo, saj je Avstrija porabska soseda, veliko ljudi
iz Porabja pa v ti dve državi odhaja na za asno delo.
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Grafikon 5: V kateri izmed naštetih držav bi najraje živeli šolarji v Porabju.
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Še en ekonomski vidik o Sloveniji me je zanimal: ali anketiranci poznajo slovenske izdelke.
Lahko so to prehrambeni, industrijski izdelki, pomembne storitve, … Prav vsi so na vprašanje
odgovorili pritrdilno, predvsem pa so se odlo ali za prehrambene izdelke. Tako so ve inoma
omenjali pršut, gibanico, Laško pivo, Cockto, Radensko, Drogino morsko sol. Kot mo nega
industrijskega proizvajalca pa poznajo predvsem Gorenje, športno industrijo (Elan) ter Petrol.

5. 1. 4. POVZETEK
Iz analize anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili u enci slovenskega jezika treh porabskih
šol, je mogo e sklepati, da Slovenijo dokaj solidno poznajo. Poznajo predvsem splošne
zna ilnosti Slovenije (pokrajinski elementi, geografski inventar), naše izdelke ter nekaj
slovenskih obi ajev. Bolj zaskrbljujo e je dejstvo, da se anketiranci za Slovenijo premalo
zanimajo, da se razen redkih izjem v slovenska društva ne vklju ujejo in ne iš ejo dodatnih
informacij o Sloveniji. Prav zaskrbljujo pa je podatek, da anketiranci slovenskega jezika
ve inoma ne uporabljajo niti v doma em okolju, kaj šele v komunikaciji z vrstniki, zelo slaba
pa je slovenska komunikacija tudi z u itelji.
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Karta 2: Porabje.
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5. 2. U ENCI DVOJEZI NIH IN SLOVENSKIH ŠOL V
ITALIJI
V anketi je sodelovalo 111 u encev s štirih šol: Didakti nega ravnateljstva Doberdob
(Ve stopenjska šola, Nižja srednja šola) 34 u encev, Dvojezi ne OŠ Špeter 52 u encev,
Klasi nega liceja Primož Trubar iz Gorice 8 dijakov in Znanstveno-tehnološkega liceja Simon
Gregor i iz Gorice 16 dijakov. Kot sem že omenila se moji prošnji za anketiranje žal ni
odzval le Klasi ni licej France Prešeren iz Trsta. Anketiranci so bili rojeni med leti 1989
(goriška liceja) in 1996 (OŠ Špeter), torej so stari med 10 in 17 let. 62 anketirancev je
ženskega, 49 pa moškega spola.

5. 2. 1. JEZIKOVNA SVOJSTVA ANKETIRANIH
Grafikon 6: Pogovorni jezik u encev slovenskega jezika v Italiji.
Italija
8
100
80
60
%
40
20
0

3

0

21
33
16
6
37

s starši

17

53

SLO

10

49

drugo
SLO/IT

27

IT/SLO
IT

20
z vrstniki

z u itelji v šoli

Terensko delo: anketa, junij 2006. N: 111
Iz grafikona je razvidno, da v doma em okolju slovenski jezik prevladuje v taki ali druga ni
obliki. Tistih, ki govorijo doma samo slovensko je 33 %, 16 % je tistih, ki doma govorijo
pretežno slovensko (SLO/IT), v 6 % doma pred slovenš ino prevladuje italijanš ina, pri 37 %
anketirancev doma govorijo samo italijansko (ve kot tretjina), pri 8 % anketirancev pa doma
govorijo furlansko, slovensko, srbsko, hrvaško, francosko (kategorija drugo).
V pogovorih z vrstniki je slika bolj zaskrbljujo a: slovenš ine se v medsebojni komunikaciji z
vrstniki poslužuje le 21 % anketirancev, mešano (SLO/IT in IT/SLO) pogovori te ejo pri 27
% anketirancev, v treh odstotkih komunikacija poteka v furlanš ini in hrvaš ini (drugo), kar v
47 % pa se vrstniki med seboj pogovarjajo v italijanskem jeziku.
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Pogovori v šoli potekajo v 53 % samo v slovenskem jeziku (velja predvsem za oba goriška
liceja), na ostalih dveh anketiranih šolah, ki sta dvojezi ni, pa se izmenjujeta slovenš ina in
italijanš ina. Iz dobljenih podatkov je razvidno, da imata šola in dom odlo ilno vlogo pri
ohranjanju slovenskega jezika med mladimi.
Pogostnost obiska Slovenije je razli na: najve je takih, ki v Slovenijo pridejo nakupovat, na
obisk k prijateljem in sorodnikom ter po drugih opravkih (to so najve krat po itnice in izleti
ter razne storitvene dejavnosti, kot so frizerstvo, gostinstvo ter zdravstvo). Tri etrtine vseh
obiskov je povezanih z nakupovanjem. Zdi se, da jih veliko pride v Slovenijo po nakupih, vsaj
glede na rezultate ankete, hkrati pa sproti obiš ejo sorodnike. Pomemben razlog obiska je tudi
izobraževanje. Veliko u encev je napisalo, da se v Sloveniji udeležujejo razli nih oblik
izobraževanja (najsi bodo to tabori, razna sre anja prijateljskih šol, udeležba na tekmovanju v
znanju materinš ine za Cankarjevo priznanje, …). Ne smemo pa zanemariti niti kulturnih
prireditev, ki jih skupaj s starši obiskujejo anketiranci. Da obiskujejo kulturne prireditve v
Sloveniji je navedlo 13 u encev.
Pomembna se mi zdi kategorija drugo. Predvsem zato, ker se v njej skrivajo izleti in
po itnice, ki jih anketirani preživljajo v Sloveniji, s imer si pridobivajo zanje slovenskega
jezika ter verjetno tudi prepotrebno jezikovno, kulturno in narodno samozavest.
Preglednica 4: Razlogi obiskov v Sloveniji.
Legenda:
N – nakupovanje
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–
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Preglednica 5: Naro enost na slovenske asopise in spremljanje radijskih ter televizijskih
oddaj v slovenskem jeziku pri šolarjih v Italiji.
Tiskani mediji
Lokalni
Drugi
(Novi Matajur,
slovenski
Primorski
asopisi
dnevnik, Dom…)
Smo naro eni /
64
Spremljam
Nismo naro eni /
38
Ne spremljam
Nismo naro eni /
Ne spremljam
ni esar
Terensko delo: anketa, junij 2006. N: 111

9

Televizija
Slovenski
programi in
oddaje

Radio
Slovenski
programi in
oddaje

34

25

77

86
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Iz preglednice je razvidno, da so pri ve ini otrok doma naro eni na lokalne asopise kot so
Novi Matajur, Dom, Primorski dnevnik, Galeb – odvisno od tega, s katere regije prihajajo
naro nikov lokalnih asopisov – je 64 izmed anketiranih). Med naro niki slovenske literature
je najve takih, kjer so doma naro eni na ve slovenskih asopisov. Pod rubriko drugi
slovenski asopisi so uvrš eni taki, ki lokalnih asopisov ne kupujejo, naro eni pa so na
asopis-e, ki izhajajo v Sloveniji (Ognjiš e, Gea, …). Tistih, pri katerih doma niso naro eni
na noben slovenski asopis, je 38.
Slovenske programe na televiziji in radiu spremlja precej manj anketirancev, kot je
naro nikov asopisov. 34 anketirancev, ki slovenski program televizije spremljajo, najve krat
gledajo TVS 1 in TVS 2 (športne oddaje, kvizi, risanke in poro ila), nekaj jih spremlja tudi
program komercialne televizije POP TV (filmi in poro ila). Veliko otrok je v anketi napisalo,
da bi slovensko televizijo z veseljem spremljali, a naših programov v njihovem kraju ne
lovijo. Pri akovano malo je takih, ki spremljajo slovenske programe prek radia (samo 25).
Najve krat poslušajo Radio Koper/Capodistria ter Radio Slovenija. Kar 31 anketirancev pa je
povedalo, da doma niso naro eni na noben slovenski asopis ter ne spremljajo slovenskih
programov ne prek televizije, ne prek radia. Zanimivo je, da gre v ve ini za otroke, kjer se
doma s starši pogovarjajo italijansko oziroma v ve ini italijansko.
Odgovor na vprašanje ali iš ejo in kje iš ejo informacije o Sloveniji je pravzaprav razveseljiv:
kar 52 (kar je 47 %) od 111 u encev je odgovorilo pritrdilno. Informacije o Sloveniji iš ejo
prek spleta, najve krat s pomo jo spletnega portala www.najdi.si, poleg interneta pa si
informacije poiš ejo tudi v asopisih in revijah ter v knjigah (razni leksikoni, turisti ni
vodniki, …). Dejstvo je, da ima ve ina otrok doma ra unalnik z internetno povezavo, kar lajša
dostop do informacij.
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Grafikon 7: Iskanje informacij o Sloveniji pri šolarjih iz Italije.
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Grafikon 8: Vklju enost šolarjev iz Italije v verske, politi ne, kulturne in druge slovenske
organizacije.
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Kot je razvidno iz grafikona, je 35 % anketiranih u encev in dijakov vklju enih v slovensko
organizacijo. Gre predvsem za razli ne glasbene šole, plesna društva in folklorne skupine ter
športna društva, ki so predvsem lokalno organizirana. U enci, ki obiskujejo in so lani
slovenskih društev so po šolah enakomerno razporejeni.
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Obi aji, ki jih poznajo anketiranci slovenske manjšine v Italiji so slede i: pustovanje,
kresovanje, koledovanje, polharjenje, omenjajo pepeljuhanje, jurjevanje, kurentovanje.
Poznajo kozolec, mlaj, Svetega Miklavža in Dedka Mraza, pa kravji bal, gregorjevo in
slovenski kulturni praznik 8. februarja ob Prešernovi smrti. Gre za širok spekter slovenskih
obi ajev, šeg in navad, ki jih anketiranci ne spoznavajo samo v doma em okolju, temve tudi
prek obiska Slovenije.
Napisati pet stavkov o Sloveniji za ve ino ni bil problem, razen za ve ino u encev iz
Dvojezi ne OŠ Špeter. Ti ve inoma niso napisali ni esar, že iz prejšnjih odgovorov pa je bilo
razvidno, da jim knjižna slovenš ina dela težave. Marsikatero besedo so namre napa no
sklanjali, uporabljali so nare ne izraze. Potrebno pa je poudariti, da ti otroci v šoli govorijo
dvojezi no in da so stari le med deset in enajst let! Ostalim anketirancem knjižna slovenš ina
ni delala ve jih težav; res pa je, da so kljub temu nekateri v odgovore vnašali italijanske
besede ali pa so uporabljali napa ne sklanjatve, posamezniki pa so naredili kar nekaj
geografskih napak.
V okviru teh petih stavkov so Slovenijo opisovali kot deželo, »kjer se dobro jé«in »dobro
pije« (na kulinariko se zelo dobro spoznajo, saj so pod razlogi za obisk Slovenije velikokrat
omenjali obisk restavracij), napisali so glavno mesto in približno število prebivalcev, uvrstili
so jo v Srednjo Evropo, poudarili, da je majhna in raznolika. Nekateri so omenili lepoto
slovenskih kraških jam, lepoto in raznolikost narave, prijaznost ljudi. Ve informacij o
Sloveniji so napisali dijaki obeh licejev, saj so poleg osnovnih geografskih dejstev podali tudi
nekatere, ne vedno pozitivne podrobnosti: omenili so trgovino z mamili, komunisti no
preteklost, Tita, obsežno gradnjo cest v zadnjem asu, lepoto ljudskega petja, medvede
(nekateri omenjajo število 300), jedrsko elektrarno, … Dva izmed najbolj zanimivih stavkov,
ki sem jih zasledila: »Tam prebivajo brihtni ljudje« in »Ima smiseln šolski sistem«. Pa karkoli
že to pomeni.
Stavki niso samo vsebinsko bogati, temve so pisani tudi v pravilni knjižni slovenš ini (velja
predvsem za dijake obeh licejev), v asih je vrinjena kakšna nare na beseda, pri nekaterih pa
se uti primorski/italijanski na in tvorjenja stavkov. Bolj vsebinsko skromne in nepravilne
stavke so tvorili u enci OŠ Špeter in OŠ Doberdeob, kar pa je razumljivo, saj gre za
dvojezi ni šoli, poleg tega pa so u enci v primerjavi z licejema mlajši.

5. 2. 2. POZNAVANJE GEOGRAFSKIH POTEZ SLOVENIJE
Geografsko znanje je pri u encih in dijakih vseh štirih šol približno enako. Razen štirih
u encev (od 111), ki so našteli po tri slovenske kraje, so jih vsi ostali napisali po pet.
Poudariti je potrebno, da niso naštevali le najve je slovenske kraje (Ljubljana, Kranj, Koper,
Maribor, Celje), temve veliko manjših, primorskih, kot so Kobarid, Bovec, Most na So i,
Sežana, Pivka, Vipava, Bertoki, Izola, Piran, Ajdovš ina, Tolmin, Idrija, Log, Nova Gorica, ki
so v bližnjem gravitacijskem zaledju šol. Res se je v asih kakemu posamezniku med
slovenska mesta vrinilo tudi kakšno hrvaško (Rijeka). Med turisti nimi kraji je prevladovala
Lipica, ki jo je omenil skoraj vsak anketiranec. Lipici je sledil Piran, pa Triglavski narodni
park, Postojnska jama, Škocjanske jame, atež s toplicami, …
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Tudi pri naštevanju slovenskih rek (skoraj vsi so jih našteli po pet) se je pokazala
regionalnost: poleg ve jih rek kot so So a (na prvem mestu), Sava, Drava, se znajdejo manjše
primorske reke: Ba a, Idrijca, Tolminka, Dragonja, Reka, Nadiža.
Zelo slabo pa so se skoraj vsi anketiranci odrezali pri odgovoru na vprašanje, kje ležita
Cerkniško jezero in Postojnska jama. Postojnsko jamo so brez težav uvrstili k Postojni,
Cerkniško jezero pa k Cerknem! Med temi, ki so Cerkniško jezero uvrstili k Cerknem, sta
celo dve dijakinji goriškega liceja, ki pa živita v Sloveniji. Le u enci OŠ Špeter so Cerkniško
jezero postavili na Cerkniško polje, e pa niso bili prepri ani, so ga uvrstili na »kraško
obmo je«.
Pri naštevanju slovenskih pokrajin 21 anketirancev ni napisalo niti ene. Gre predvsem za
u ence iz OŠ Špeter. S te šole so tudi tisti u enci, ki so na to vprašanje odgovorili, a so
namesto pokrajin vpisovali mesta ali pa naravnogeografske regije (alpski svet, panonski svet,
…). To si lahko razlagamo s starostno stopnjo u encev, pri kateri v šoli še niso spoznali
slovenskih pokrajin, zato pa o itno poznajo ob i pokrajinski zna aj Slovenije. Z ostalih šol so
anketiranci naštevali med tri in sedem slovenskih pokrajin. Nih e ni pozabil na Primorsko,
sledile so Dolenjska, Gorenjska, Štajerska, Notranjska, v asih tudi Bela Krajina in Koroška.

5. 2. 3. POZNAVANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
Grafikon 9: Stališ e šolarjev v Italiji o življenjskem standardu v Sloveniji.
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Pri akovani rezultati na vprašanje o standardu v Sloveniji. Anketiranci Slovenijo obravnavajo
kot popolnoma enakovredno partnerico Italiji (sploh odkar se je Slovenija priklju ila Evropski
uniji). Zaradi pogostih obiskov tostran meje imajo dokaj realno in jasno sliko o življenjskem
standardu pri nas. Z življenjem v Italiji je zadovoljnih 64 % anketirancev, ki so Italijo izbrali
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za najljubšo državo. Za življenje v Sloveniji ( e bi lahko izbirali) bi se odlo ilo 14 %
anketirancev, le po 11 % pa za Nem ijo ali Avstrijo.
Analiza odgovorov je presene enje predvsem zato, ker Slovenijo postavlja na drugo mesto
med izbranimi državami. Iz tega se lahko sklepa, da Slovenijo obravnavajo kot drugo
domovino – selitev v Slovenijo za anketirance ne bi pomenila prevelikega šoka, saj poznajo
slovenski jezik, slovenske navade in obi aje, slovenski temperament, standard pa bi bil
podoben ali enak tistemu v Italiji hkrati pa kaže tudi na višjo stopnjo zavednosti kot pri
slovenski manjšini na Madžarskem in v Avstriji. To je vsekakor tudi posledica enostavne
prehodnosti državne meje oziroma mo nih prekomejnih tokov.

Grafikon 10: V kateri izmed naštetih držav bi najraje živeli šolarji v Italiji.
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Anketiranci poznajo veliko število slovenskih izdelkov, predvsem prehrambenih. Poznajo
slovenska vina (najve krat omenjena sta teran in refošk), pivovarni Union in Laško, Fructal,
Radensko, izdelke Kolinske (Viki krema, okolino), potico, MIP – Mesno industrijo
Primorska, Perutnino Jata, Gorenjko, Cockto.
Poleg prehrambene industrije so našteli tudi Elan, Gorenje, Casino Hit Gorica, Mercator, Tuš,
Alpino, Planiko, Iskro, Tomos, Ljubljanske mlekarne, posodo Emo Celje ter Kristal Rogaška,
lesno industrijo. Zanimivo je, da so predvsem u enci OŠ Špeter med prepoznavne slovenske
izdelke uvrstili panjske kon nice, kozolec in lutke.
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5. 2. 4. POVZETEK
Mlada generacija slovenske manjšine v Italiji Slovenijo zelo dobro pozna. Razlog gre iskati v
pogostem obiskovanju Slovenije zaradi nakupovanja, izobraževanja, obiskovanju kulturnih
prireditev, preživljanja prostega asa in po itnic ter ohranjanju tesnih stikov s prijatelji in
sorodniki tostran meje.
Anketiranci Slovenijo cenijo, saj so jo postavili kar na drugo mesto med izbranimi državami,
v katerih bi najraje živeli (takoj za Italijo). O Sloveniji vedo povedati veliko, pa najsi gre za
slovensko industrijo, kulturo, obi aje, geografske elemente. S pridom pridobivajo informacije
o Slovenije, tako prek lokalnih tiskanih medijev (Novi Matajur, Primorski dnevnik, …) kot
tudi s spremljanjem slovenskih televizijskih oddaj in slovenskega radijskega programa ter z
brskanjem po spletnih straneh. Poleg tega veliko uporabljajo slovenski jezik: tako v šoli, pa
najsi bo dvojezi na ali pa šola s slovenskim u nim jezikom, pri druženju z vrstniki (ve krat
mešano z italijanš ino), predvsem pa doma, saj kar 33 % anketirancev doma govori samo
slovensko.
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Karta 3: Italija.
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5. 3. U ENCI DVOJEZI NIH ŠOL NA AVSTRIJSKEM
KOROŠKEM
V anketi je sodelovalo 119 u encev s štirih šol: Dvojezi ne ljudske šole Mohorjeve 7
u encev, Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu 39 dijakov, Dvojezi ne trgovske
akademije iz Celovca 38 dijakov in Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter v Rožu 33
dijakov. Prošnji za anketiranje se žal ni odzvala le Ljudska šola iz Globasnice.
Anketiranci so bili rojeni med leti 1987 in 1997 (Dvojezi na ljudska šola Mohorjeva), torej so
stari med 9 in 19 let. 73 anketirancev je ženskega, 46 pa moškega spola.

5. 3. 1. JEZIKOVNA SVOJSTVA ANKETIRANIH
Grafikon 11: Pogovorni jezik u encev slovenskih šol na avstrijskem Koroškem.
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V doma em okolju slovenski jezik v taki ali druga ni obliki uporablja kar 74 % anketirancev.
Od tega jih samo slovensko doma govori 63 %, slovensko in nemško 8 % ter nemško in
slovensko 3 %. Samo nemško doma govori 18 % anketirancev, druge jezike pa 8 %
anketirancev (gre za albanski, srbski, hrvaški, slovaški in španski jezik). Delež slovenskega
jezika v pogovorih z vrstniki se sicer zmanjša le za 4 %, je pa razmerje precej druga no: 18 %
u encev jih z vrstniki govori samo slovensko, 36 % slovensko in nemško ter 16 % pretežno
nemško. V primerjavi z drugima dvema analizama (doma e okolje, šola), pa je visok delež
tistih, ki se z vrstniki pogovarjajo samo nemško (28 %). Tudi v šolskem okolju slovenš ina
prevladuje: 57 % anketirancev v šoli govori samo slovensko (gre za dijake Zvezne gimnazije
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za Slovence v Celovcu), 24 % slovensko nemško, ter 16 % nemško in slovensko. Samo
nemško v šoli govorijo le trije odstotki dijakov.
Po pogostnosti obiska Slovenije prevladujejo odgovori dva do petkrat letno. Sledijo tisti, ki so
se opredelili za en obisk letno (teh je 37), ter tisti, ki Slovenijo obiš ejo enkrat mese no (30
anketirancev). En dijak celovške Zvezne gimnazije živi v Sloveniji.
Namen obiska Slovenije je zelo razli en. 54 % obiskov Slovenije je povezanih z nakupi.
Poleg nakupovanja (najve krat v povezavi s kakšnim drugim opravkom) je v ospredju rubrika
obiski prijateljev in sorodnikov. Poleg teh dveh razlogov se za obisk Slovenije odlo ijo tudi
zaradi obiska kulturnih prireditev ter razlogov, ki so navedeni pod drugo: gre za izlete, dopust,
predvsem pa obiske restavracij. Poleg tega pridejo v Slovenijo k frizerju, v gore, nekdo pa je
omenil celo obisk planiških skokov. Žal je malo takih, ki se pridejo k nam izobraževat.

Preglednica 6: Razlogi obiskov v Sloveniji.
Legenda:
N – nakupovanje
OPS – obiski prijateljev/sorodnikov

N/K – nakupovanje, kulturne prireditve
N/OPS/K
–
nakupovanje,
obiski
prijateljev/sorodnikov, kulturne prireditve
N/K/D – nakupovanje, kulturne prireditve, drugo
N/I/K/D – nakupovanje, izobraževanje, kulturne
prireditve, drugo
K/D – kulturne prireditve, drugo
N/OPS/D
–
nakupovanje,
obiski
prijateljev/sorodnikov, drugo
N/OPS/I/D
–
nakupovanje,
obiski
prijateljev/sorodnikov, izobraževanje, drugo

I – izobraževanje
K – kulturne prireditve
D – drugo
N/I – nakupovanje, izobraževanje
N/OPS – nakupovanje,
prijateljev/sorodnikov

obiski

N

OP
S

I

K

D

N/I

N/O N/K N/O N/K K/D N/O N/O
PS
PS/ /D
PS/ PS/I
K
D
/D

17

16

3

3

24

1

14

6

7

12

9

4

3
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Preglednica 7: Naro enost na slovenske asopise in spremljanje radijskih ter televizijskih
oddaj v slovenskem jeziku pri šolarjih v Avstriji.
Tiskani mediji
Lokalni
Drugi
(Novice, Nedelja,
slovenski
…)
asopisi
Smo naro eni /
Spremljam
Nismo naro eni /
Ne spremljam
Nismo naro eni /
Ne spremljam
ni esar
N: 119

95

3
21

Televizija
Slovenski
programi in
oddaje

Radio
Slovenski
programi in
oddaje

69

38

50

81

9

Pri veliki ve ini anketirancev so doma naro eni na slovenske asopise, najve krat na lokalne.
Še ve : redki so tisti, ki so naro niki samo enega asopisa, ve ina jih na dom prejema tako
Novice kot Nedeljo, ve krat pa se jim pridruži še kakšen drug asopis (Družina in dom,
Ognjiš e). Le pri 21 u encih doma niso naro eni na noben slovenski asopis. Slovenske
programe na televiziji spremlja ve kot polovica vprašanih, spremljajo pa predvsem oddajo za
koroške Slovence na državni televiziji ORF z naslovom Dober dan Koroška. Poleg nje
spremljajo tudi programa slovenske televizije TVS 1 in TVS 2. Slovenskega programa na
radiu se poslužuje le 38 izmed 119 vprašanih, predvsem poslušajo slovenski program na radiu
Agora, poleg njega pa še Radio SLO 1 in Val 202.
Tistih, pri katerih doma niso naro eni na noben slovenski asopis, ne spremljajo pa niti
slovenskega programa televiziji in niti na radiu, je 9 (gre predvsem za anketirance drugih
narodnosti – albanske, španske, hrvaške, …).
Odgovor na vprašanje ali iš ejo in kje iš ejo informacije o Sloveniji ni prav razveseljiv: samo
28 od 119 anketirancev je takih, ki jih Slovenija bolj zanima in si do ustreznih podatkov in
zanimivosti pomagajo z brskanjem po spletu, najve krat s pomo jo spletnega portala
www.najdi.si, poleg interneta pa si informacije poiš ejo tudi v asopisih in revijah ter v
knjigah (razni leksikoni, turisti ni vodniki, …). En anketiranec je celo napisal, da se o
Sloveniji pozanima pri dedku. Zaskrbljujo e je, da kljub temu, da ima danes ve ina u encev
in dijakov doma ra unalnik z internetno povezavo, pa se za pridobivanje širše slike o
Sloveniji kljub temu ne ali pa premalo poslužujejo te možnosti.
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Grafikon 12: Iskanje informacij o Sloveniji pri šolarjih iz Avstrije.
Koroška
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Grafikon 13: Vklju enost šolarjev iz Avstrije v verske, politi ne, kulturne in druge slovenske
organizacije.
Koroška

29 %
DA
NE
71 %
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29 % anketiranih u encev in dijakov je vklju enih v slovensko organizacijo. Predvsem gre za
športna društva, glasbene šole, verska in plesna društva in folklorne skupine. U enci, ki
obiskujejo in so lani slovenskih društev, so po šolah enakomerno razporejeni.
Obi aji, ki jih poznajo anketiranci slovenske manjšine v Avstriji so slede i: pustovanje,
kresovanje, koledovanje, pirhanje, jurjevanje, kurentovanje, martinovanje, kravji bal,
velikono na procesija. Slišali so za Kralja Matjaža, za Zelenega Jurija, za Kekca in Dedka
Mraza. Poleg narodnih obi ajev pa so nekateri pripisali še pohod ob žici v Ljubljani ter
kranjski festival. Omenili so tudi dva koroška obi aja: Ziljsko štehvanje in Marijo nosijo. Žal
je nekdo kot slovenski obi aj omenil tudi pijan evanje.
Videti je, da so o slovenskih obi ajih dokaj dobro pou eni.
Na vprašanje, ki je zahtevalo s petimi stavki predstaviti Slovenijo, se niso odzvali vsi.
Nekateri predvsem zato, ker so se zahtevnosti vprašanja ustrašili, drugi pa zato, ker se jim
preprosto ni ljubilo (kar je vidno že iz njihovih prejšnjih odgovorov). Najmanj stavkov o
Sloveniji so napisali dijaki Dvojezi ne trgovske akademije in Višje šole za gospodarske
poklice.
Izpostaviti je treba razliko med tremi šolami: Zvezno gimnazijo, Dvojezi no trgovsko
akademijo in Višjo šolo za gospodarske poklice (Ljudske šole Mohorjeve v to primerjavo ne
bom uvrš ala, saj so u enci veliko mlajši od treh naštetih šol). Populacija zadnje je pretežno
ženska. Te dijakinje doma govorijo ve inoma nare no slovenš ino, mešano z nemš ino, poleg
tega pa v šoli ve inoma uporabljajo oba jezika, kar je videti tudi iz njihovih stavkov. Stavki so
preprosti, kratki, ve krat so besede napa no sklanjane, v stavke vrivajo posamezne nare ne ali
pa nemške besede. Malo boljše je z odgovori na Dvojezi ni trgovski akademiji, kjer sem
ravno tako zasledila slabše oblikovane stavke z napa nimi sklanjatvami. Vsebinsko so stavki
polnejši kot pri dijakih v prvi šoli. Pri odgovorih dijakov Zvezne gimnazije je slika
popolnoma druga na. Stavki so slovni no pravilni, so daljši in vsebinsko bogati. Opazna je
razlika med odgovori fantov in deklet: fantje so v svojih odgovorih veliko bolj samozavestni
in duhoviti.
Sicer pa so Slovenijo opisovali kot lanico Evropske unije, ko bo leta 2007 stopila v obmo je
eura, povedali so, da je od leta 1991 samostojna ter da je zaznamovana s komunisti no
preteklostjo (primer: »diktatura komunistov«, »Do leta 1991 so vladali komunisti – sen na
stran Slovenije«. Gre seveda za stavka dveh fantov). Poleg tega hvalijo slovensko pija o in
jeda o, prijaznost ljudi in lepoto narave, »ki je po ohranjenosti in nedotaknjenosti podobna
avstrijski«. Našteli so tudi nekaj pomembnih Slovencev, kot so France Prešeren, Ivan Tav ar,
Jure Košir, Janez Janša, … Nekaj duhovitih stavkov: »V Ljubljani živijo najlepše punce«,
»Slovenci so zelo prijazni in zabavni, saj imajo veliko alkohola«.

5. 3. 2. POZNAVANJE GEOGRAFSKIH POTEZ SLOVENIJE
Na geografsko zastavljena vprašanja so u enci in dijaki odgovarjali razli no. Velika ve ina je
naštela po pet slovenskih krajev, le redki so jih poimenovali manj. Naštevali so predvsem
ve je slovenske kraje (Ljubljana, Kranj, Jesenice, Maribor, Celje, Koper). Poleg ve jih krajev
so našteli tudi nekaj manjših, predvsem gorenjskih krajev kot so Trži , Kranjska Gora,
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Koroška Bela, Zgornje Gornje, Begunje, Preddvor. Predvsem tisti iz Podjune so velikokrat
vklju ili tudi Mežico, Dravograd in Slovenj Gradec. Podobno je s turisti nimi kraji: ve ina jih
je naštela po pet, prevladujejo pa Bled, Kranjska Gora, Kofce (planina), Logarska dolina,
Brezje (kot znano romarsko središ e na Gorenjskem), Bohinj, razne toplice in primorska
mesta.
Veliko manj natan ni in zanesljivi so bili pri naštevanju slovenskih rek: prevladujejo Sava,
Kokra, Drava, Mura, pridružujejo pa se jim tudi manjše kot na primer Tržiška Bistrica.
Povpre no so anketiranci našteli po tri slovenske reke.
Pomembno je poudariti, da pri naštevanju krajev, rek in turisti nih krajev odlo ilno vlogo igra
osebno poznavanje: gre predvsem za to, da anketiranci omenjajo tudi manjše kraje in reke, ki
jih poznajo, saj so tam že bili. Vprašanje o legi Cerkniškega jezera in Postojnske jame je
predstavljalo ve jo težavo. Skoraj polovica anketirancev na vprašanje ni odgovorila oziroma
je odgovorila z ne vem (pogosti so bili dopisani stavki »Tam sem že bil, pa se ne morem
spomniti, kje to je« in »samo Bog ve«). Izmed tistih, ki so na vprašanje odgovorili, jih je
samo 15 % pravilno odgovorilo (pri Cerknici, pri Postojni, na Cerkniškem polju, …), ostali pa
so Cerkniško jezero uvrš ali bodisi v bližino Ljubljane, bodisi na Dolenjsko), Postojnsko
jamo pa k Piranu, na Primorsko in le redki na Notranjsko.
Tudi pri naštevanju pokrajin se je zatikalo. Kar 34 od 119 u encev na to vprašanje ni
odgovorilo, ostali pa so jih našteli med 2 in 8. Predvsem poznajo Gorenjsko, Štajersko,
Primorsko in Dolenjsko, v asih se tem štirim pridružijo še Prekmurje in Goriška, Notranjska
in alpski svet. Najmanj pokrajin oziroma najve teh, ki na vprašanje niso odgovorili, prihaja iz
Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter kar kaže na to, da je njihovo znanje geografije
Slovenije precej šibko.
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5. 3. 3. POZNAVANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
Grafikon 14: Stališ e šolarjev v Avstriji o življenjskem standardu v Sloveniji.
Koroška

3% 3%
Visok
Srednji
Nizek
94 %
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Odgovori o standardu v Sloveniji podajajo podobno sliko kot pri zamejskih u encih v Italiji.
94 % slovenskih anketirancev na avstrijskem Koroškem meni, da je v Sloveniji standard
povpre en, srednji. Samo 6 % meni druga e: 3 % menijo, da je slovenski standard nizek,
drugi trije pa, da je visok. Rezultat je pri akovan: Avstrija je ena izmed najbolj razvitih držav
Evropske unije, tako ekonomsko kot tudi ekološko. Res je, da je Koroška regija, ki se v
Avstriji spopada z najve jimi ekonomskimi in socialnimi težavami. Koroška ima v primerjavi
z drugimi avstrijskimi deželami najvišjo stopnjo brezposelnosti, na drugi strani pa se v tej
regiji spodbuja drobno podjetništvo, kar izboljšuje slabo ekonomsko situacijo. Poklicna in
izobrazbena struktura staršev naših anketirancev je zna ilna za Koroško. Visok je delež
kmetov (predvsem v Podjuni), gospodinj in navadnih delavcev, kar kažejo tudi odgovori
anketirancev predvsem Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru v Rožu: izmed 33
dijakov imata starša le dveh višjo ali visoko izobrazbo (uradnik, u itelj), prevladujejo pa
delavci, kmetje, in gospodinje. Na drugi strani je izobrazbena struktura staršev dijakov
predvsem celovške gimnazije in pa tudi trgovske akademije precej boljša: predvsem prvi
imajo praviloma visoko izobrazbo (zdravnik, fizioterapevt, profesor, …), pri drugih pa je
tistih z višjo oz. visoko izobrazbo približno enako kot tistih s srednjo in nižjo.
Velika ve ina anketirancev je zadovoljna z državo, v kateri živijo. Kar 76 % u encev je
Avstrijo izbralo za državo, v kateri bi najraje živeli. Sledi Italija z 10 %, tej pa Nem ija z 8 %
glasov. Pri akovala bi, da bodo anketiranci Nem ijo zaradi iste jezikovne skupine postavili
pred Italijo. Na etrtem mestu je Slovenija s 6 %, Madžarska pa ni prejela niti enega glasu. Še
vedno se namre Madžarsko pojmuje kot socialisti no državo, kot državo nerazvitega
vzhodnega bloka.
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Grafikon 15: V kateri izmed naštetih držav bi najraje živeli šolarji v Avstriji.
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Zanimivi so odgovori u encev in dijakov o poznavanju slovenskih izdelkov. Skoraj vsi
poznajo naši pivovarni Union in Laško. Še ve , ve ina izmed njih jih zna našteti ve znamk
slovenskega piva, od Lahko Laško, do Uni-ja, Bandidosa, …. Poleg piva je ve ina navedla
slovenska vina (nekateri celo po znamkah in vrstah vina – merlot, cvi ek, Jeruzalem an) ter
pija e kot so Cockta, Radenska, Fructalovi sadni sokovi. Veliko jih je navedlo tudi slovenske
kulinari ne specialitete, od kremnih rezin (velikokrat pisano s Cremeschnitte!), ajdovih
žgancev, sirovih štrukljev do potice in pršuta. Med slovenske specialitete obvezno prištevajo
tudi ajvar, burek, evap i e in pleskavico! Poznajo tudi znane izdelke kot sta Viki krema in
Kekec pašteta, popularni trgovini sta o itno Tuš in Mercator, poznajo pa tudi pekarno Pe jak
(ta ima svojo trgovino tudi v Celovcu), poznajo pa tudi tovarno Gorenjka. Glede na to, da je
veliko anketirancev na vprašanje o namenu obiska Slovenije odgovorilo, da v Slovenijo
pridejo na kosilo ali ve erjo in po nakupih, ni presene enje, da u enci dobro poznajo
slovenske jedi in izdelke naše prehrambene industrije.
Kot ostale prepoznavne slovenske izdelke in blagovne znamke so navajali Elanove smu i in
smu arsko opremo (Avstrijci so smu arski narod, zato tudi slovenski u enci spremljajo
smu anje), kolesa Rog, rogaški kristal, Palomo, Gorenje, Krko, Mercator.
Najbolj zanimiv odgovor na vprašanje o prepoznavnih slovenskih izdelkih pa je podal dijak
Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu: poleg štirih prehranskih izdelkov je dopisal tudi
Knežji kamen.
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5. 3. 4. POVZETEK
U enci štirih šol na avstrijskem Koroškem Slovenijo dobro pozna. Dokaj pogosto jo
obiskujejo, predvsem zaradi nakupovanja, obiska prijateljev in sorodnikov ter koriš enja
gostinskih uslug, žal pa manj zaradi izobraževanja.
O Sloveniji vedo povedati veliko: poznajo splošne naravnogeografske zna ilnosti Slovenije,
slovensko industrijo, obi aje in navade. Poznajo slovenske športnike, pomembne osebnosti.
Slovenš ina, ki jo govorijo in pišejo je pri ve ini dobra, stavki so smiselni in vsebinsko polni.
V ve ini primerov doma prebirajo slovenske asopise, spremljajo slovenski program na
televiziji, manj pa radijskega. O itno vse potrebne informacije o Sloveniji dobijo v šoli, saj se
jim ne zdi potrebno pobrskati za dodatnimi podatki in zanimivostmi.
Slovenski jezik ve insko (v razli nih razmerjih) uporabljajo tako doma, v pogovorih z
vrstniki, kot tudi v šoli. Predvsem v doma em okolju je knjižna slovenš ina prepletena z
nare nimi izrazi.
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Karta 4: Avstrija.
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5. 4. SKUPNE ZNA ILNOSTI IN RAZLIKE U ENCEV
SLOVENSKE MANJŠINE NA MADŽARSKEM, V ITALIJI IN
AVSTRIJI GLEDE POZNAVANJA SLOVENIJE
5. 4. 1. JEZIKOVNA SVOJSTVA ANKETIRANIH
U enci so zelo razli no veš i uporabe slovenskega jezika, kar je posledica številnih
dejavnikov. Odlo ilen vpliv na dobro znanje jezika ima, poleg uporabe slovenš ine v
družinah, šola. Zato jezikovno znanje u encev pri vseh treh slovenskih manjšinah med seboj
težko primerjamo. Dejstvo je, da so anketni odgovori u encev s Porabja sicer ustrezni, a so
pisani v isti šolski slovenš ini, ve krat so besede napa no sklanjane, jezik je skromen, stavki
pa kratki in preprosti. Vzrok gre iskati predvsem v neuporabi slovenskega jezika v doma em
okolju. Samo 6,3 % anketirancev doma govori samo nare no slovenš ino, 22,9 % pa mešano
s prevlado madžarš ine. Še slabša je jezikovna slika v komunikaciji z vrstniki, kjer se samo
8,5 % otrok pogovarja v slovenš ini, seveda s prevlado madžarš ine. Samo v 34 % pa se
otroci v šoli pogovarjajo dvojezi no (seveda prevladuje madžarski jezik). Pomanjkanje prakse
v uporabi slovenskega jezika povzro a nesproš enost v izražanju; u enci se bojijo, da bi
naredili preve napak, zato se izražajo v kratkih stavkih, kjer je možnost napake manjša.

Grafikon 16: Pogovorni jezik šolarjev v Porabju, Italiji in na avstrijskem Koroškem s starši.
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Zelo druga no sliko nam daje stanje pri drugih dveh slovenskih manjšinah. Ve ina slovenskih
u encev in dijakov v Italiji se doma pogovarja slovensko (33 % slovensko, 16 % slovenskoitalijansko, 6 % italijansko-slovensko), malo manj z vrstniki (21 % slovensko, 17 %
slovensko-italijansko, 10 % italijansko-slovensko), ve insko slovensko pa tudi v šoli (53 %
slovensko, 27 % slovensko-italijansko, 20 % italijansko-slovensko). Vse to vpliva, da
slovensko govorijo in pišejo samozavestno, se znajo izražati in imajo bogat besedni zaklad. K
bogatenju besediš a pripomorejo tudi slovenski asopisi in televizijski ter radijski programi.
Res je, da je znanje slovenš ine pri posameznikih slabše (napa ne sklanjatve, uporaba
nare nih besed), kljub temu pa to ne pokvari celotnega ugodnega vtisa.
Podobno je stanje na Koroškem. U enci in dijaki doma ve insko govorijo slovenski jezik (63
% slovensko, 8 % slovensko-nemško, 3 % nemško-slovensko), v pogovorih z vrstniki je delež
slovenš ine nižji (18 % slovensko, 36 % slovensko-nemško, 16 % nemško-slovensko), v šoli
pa je ve inski jezik spet slovenš ina (57 % slovensko, 24 % slovensko-nemško, 16 %
nemško-slovensko). Tudi slovenski u enci na Koroškem ve inoma govorijo in pišejo lepo
slovenš ino, nekaj izmed anketiranih pa slabo sklanja besede ter v stavke vrinja nare ne
besede.
Razumljivo je, da obstajajo jezikovne razlike tudi znotraj same manjšine, kar je odvisno
predvsem od tega, katero šolo anketiranci obiskujejo. Jasno je, da so v slovenš ini bolj
podkovani dijaki šol, kjer poteka pouk v slovenskem jeziku (Zvezna gimnazija, goriška liceja)
kot pa tisti, ki obiskujejo dvojezi ne šole (še posebej v Porabju, kjer o pravi dvojezi nosti
razen na OŠ Gornji Senik ne moremo govoriti).
Pohvalno pa je, da so pri ve ini anketirancev doma naro eni na lokalne manjšinske asopise
(Porabje, Novi Matajur, Primorski dnevnik, Novice, Nedelja, …).
Anketiranci poleg v šoli pridobljenega znanja o Sloveniji premalo iš ejo dodanih informacij o
naši državi. Najvišji delež teh, ki si do dodatnih znanj pomagajo predvsem prek spletnih
strani, je v Italiji. Premalo se tudi vklju ujejo v razli na slovenska društva, v katerih gojijo
slovensko pesem, besedo, ples.

5. 4. 2. POZNAVANJE GEOGRAFSKIH POTEZ SLOVENIJE
Geografsko poznavanje Slovenije je pri vseh treh slovenskih manjšinah podobno. Anketiranci
znajo našteti nekaj slovenskih krajev, rek, turisti nih krajev, pokrajin. Razlike v geografskem
znanju so se ve inoma pokazale znotraj same manjšine, in so odvisne od šole, ki jo
anketiranec obiskuje (primer naštevanja osmih pokrajin na OŠ Gornji Senik, z ostalih šol so
jih našteli manj). Kot je razvidno iz ankete, ima šola veliko vlogo pri obravnavi geografskih
potez Slovenije, saj je od šole do šole odvisno, kakšno geografsko znanje o Sloveniji imajo
posamezni u enci iz esar se da sklepati, na kateri šolah posve ajo ve pozornosti
geografskim vsebinam. Poleg šole ima pri geografskem znanju posameznika odlo ilno vlogo
tudi branje slovenskih asopisov, spremljanje slovenskih televizijskih in radijskih postaj ter
brskanje za informacijami po internetu. O itno je boljše poznavanje obmejnih krajev v
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Sloveniji, ki jih družine u encev pogosto obiskujejo. To je povezano predvsem z nakupi,
izleti, gastronomijo in obiski kulturnih prireditev.
Ne smemo pozabiti, da gre pri geografskem dojemanju Slovenije v prvi vrsti za osebno
doživetje. Analiza ankete je pokazala, da si anketiranci zapomnijo predvsem tiste kraje,
turisti ne kraje, pokrajine in reke, ki so jih sami že obiskali. Najlepše se je to pokazalo na
primeru Cerkniškega jezera in predvsem Postojnske jame. Veliko anketirancev ju je kot veliki
turisti ni znamenitosti (v ospredju je Postojnska jama) že obiskalo, zato pri vprašanju o njuni
legi niso imeli težav pri pravilnem lociranju. Nasprotno pa tisti, ki teh dveh znamenitosti še
niso videli, niso vedeli (razen, e se o tem niso u ili v šoli), kam bi ju umestili. Tako se je
dogajalo, da so Cerkniško jezero uvrš ali v bližino Cerknega (sklepamo lahko, da zaradi
podobnosti imen), na Dolenjsko, v bližino Ljubljane, …
Tako vsaka izmed manjšin pozna predvsem njim bližnje kraje in reke. Anketiranci s Porabja
so tako omenili Muro, Š avnico, Hodoš, Beltince, anketiranci iz Italije Dragonjo, Idrijco,
Ba o, Kobarid, Bovec, Tolmin, anketiranci iz Avstrije pa Kranjsko Goro, Jesenice, Trži ,
Kokro, Tržiško Bistrico.

5. 4. 3. POZNAVANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
Anketiranci vseh treh manjšin imajo tudi razli no mnenje o življenjskem standardu v
Sloveniji, kar izhaja iz stopnje gospodarskega razvoja okolja anketiranih u encev in
ekonomskega statusa njihovih družin. Tako skoraj polovica anketiranih predstavnikov
manjšine v Porabju meni, da je slovenski standard visok, druga polovica pa se je odlo ila za
srednjega. Madžarska je v primerjavi s Slovenijo v precej slabšem gospodarskem položaju,
zato rezultat ni presenetljiv.
Mnenji manjšin v Italiji in Avstriji pa sta si precej podobni: za Slovenijo trdijo, da ima srednje
visok standard, le po nekaj odstotkov anketirancev pa se je odlo ilo za nizkega oziroma
visokega.
Vse tri slovenske manjšine so praviloma zadovoljne z državo, v kateri živijo, saj je njihova
država pristala visoko na prvem mestu željenosti bivanja. Porabci in koroški Slovenci so
Slovenijo uvrstili šele na peto oziroma etrto mesto, mladi Slovenci v Italiji pa kar na drugo,
kar po eni strani kaže na tesno povezanost s Slovenijo.
Sicer pa anketiranci vseh treh manjšin poznajo slovenske izdelke, tradicijo in industrijo. Med
najbolj prepoznavne slovenske prehrambene artikle so uvrstili izdelke obeh pivovarn (Laško
in Union), Radensko, Fructal, Gorenjko, Kolinsko. Med ostalimi industrijskimi panogami
izstopa Elan, Kristal Rogaška, Alpina, Petrol in Gorenje. Najbolj prepoznavni slovenski
trgovini sta Mercator in Tuš, najprepoznavnejši slovenski izdelki pa so pršut, gibanica, teran,
kozolec in panjske kon nice.
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6. VLOGA MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
RS V ZAMEJSKEM ŠOLSTVU
Ministrstvo za šolstvo in šport v skladu s politiko in smernicami Urada za zamejce in
Slovence po svetu skrbi za politiko in strategijo na podro ju zamejskega šolstva.
Zavezuje ju Ustava RS, resolucija DZ in Zakon o Slovencih v zamejstvu in po svetu, ki
je bil sprejet aprila letos, poleg tega pa še meddržavni dokumenti in dogovori z Italijo,
Avstrijo (v povezavi z Deželnim šolskim svetom za Koroško) in Madžarsko.
Delo Ministrstva za šolstvo in šport pokriva politi no in strateško plat na podro ju
zamejskega šolstva, javni zavodi, kot sta npr. Zavod RS za šolstvo in Cmepius pa
izvajata razvojno in svetovalno delo za zamejsko šolstvo na celotnem podro ju (Italija,
Avstrija, Madžarska), in sicer koordinacijo, organizacijo, izvedbo, spremljavo in
evalvacijo:
1. Izobraževanja pedagoških delavcev;
2. strokovno pou nih ekskurzij in t. i. »šolah slovenskega jezika« za u ence in dijake;
3. vklju evanja zamejskega šolstva v šolska tekmovanja in v druge aktivnosti
namenjene šolski populaciji v Sloveniji;
4. logisti ne podpore zamejskemu šolstvu. Na Zavodu RS za šolstvo podro je
zamejskega šolstva pokrivajo tri svetovalke.
Sredstva za izvedbo aktivnosti v zvezi z zamejskim šolstvom so Uradu za zamejce in
Slovence po svetu in Ministrstvu za šolstvo in šport zagotovljena iz prora una.
Sicer pa aktivnosti in projekti pri podpori zamejskemu šolstvu potekajo v skladu s
tradicionalnim programom dela, vezanim na zakonsko podlago in meddržavne bilateralne
dogovore in dokumente. Le-ta je usmerjen predvsem v nekaj ve jih sklopov, in sicer:
1. Izobraževanje pedagoških delavcev:
- specifi ni tradicionalni vsakoletni seminarji na podlagi meddržavnih bilateralnih
sporazumov s sosednjimi državami namenjeni izklju no populaciji pedagoških delavcev
iz zamejstva,
- dodatno specifi no permanentno strokovno izobraževanje zaobjeto v »Katalogu
programov stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev na podro ju
vzgoje in izobraževanja«,
- možnost obiskovanja ostalega permanentnega izobraževanja zaobjetega v zgoraj
navedenem katalogu, ki je sicer namenjeno pedagoškim delavcem iz R Slovenije
(individualno izobraževanje),
- specifi no izobraževanje za u iteljske/profesorske zbore,
- dodatno izobraževanje zamejskih šolnikov preko stikov in izmenjav s šolami in
strokovnimi inštitucijami v Sloveniji.
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2. Strokovno pou ne ekskurzije in t. i. »šole slovenskega jezika« za u ence in
dijake:
- strokovno pou ne ekskurzije za vse stopnje osnovnega in srednjega šolstva ter
maturantske ekskurzije,
- hospitacije za dijake pedagoških licejev,
- specifi ne poletne in druge šole slovenskega jezika in kulture namenjene u encem in
dijakom.
3. Vklju evanje zamejskega šolstva v šolska tekmovanja in v druge aktivnosti
namenjene šolski populaciji v Sloveniji:
- tekmovanje za Cankarjevo priznanje, Vegovo priznanje, dejavnosti CŠOD, ZPMS,
šola v naravi ...
4. Logisti na podpora zamejskemu šolstvu:
- nabava u benikov, strokovne literature, revijalnega tiska, asopisja, knjig in u ne
opreme,
- vklju evanje v program «Ra unalniškega opismenjevanja«,
- priprava u nih gradiv,
- strokovna podpora zamejskemu izobraževalnemu revijalnemu tisku (ilustriranje,
lektoriranje …).
Naloge zaobsegajo širok spekter dejavnosti - od okvirnega usklajevanja s posameznimi
institucijami doma in v tujini do operativnega uresni evanja posameznih konkretnih akcij.
Cilj je ohranjanje in krepitev slovenskega jezika in kulture v zamejstvu ter krepitev stikov z
mati no Slovenijo na izobraževalnem, socialnem, kulturnem in gospodarskem podro ju.
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7. NEVARNOSTI IN IZZIVI ZA RAZVOJ MLADE
GENERACIJE SLOVENCEV V ITALIJI, AVSTRIJI IN
NA MADŽARSKEM
Se bo slovenska kultura, jezik, identiteta na vseh treh straneh meje ohranila? Seveda. Ne
samo, da manjšinska mladina govori slovenski jezik ter da bolj ali manj pozna Slovenijo, jo
obiskuje in ob uduje njene lepote, temve si mladi za ohranjanje slovenstva prizadevajo. O
Sloveniji razmišljajo kot enakovredni partnerici svoji državi, v Sloveniji iš ejo mnoge storitve
od gostinskih do zdravniških uslug, nakupujejo, se udeležujejo sre anj s partnerskimi šolami,
taborov in izobraževanj, s tem pa navezujejo nove prijateljske stike, ki bodo morda neko v
prihodnosti prerasli tudi v poslovne.
V em je prednost manjšine pred ve inskim narodom? Predvsem v poznavanju kulture
mati nega naroda, iz katerega izhajajo, njegovih vrednot, navad in jezika. To jim v primerjavi
z ve ino prinaša dodatno korist. Sploh v zadnjem asu, ko so vse štiri države (Avstrija, Italija,
Madžarska in Slovenija) enakopravne lanice v Evropski uniji. Odprtost mej jim omogo a
neizmerne možnosti, tako poslovne kot tudi socialne.
Dobljeni rezultati kažejo, kakšno bo jutrišnje stanje – e ne bo premo nih zunanjih vplivov.
Ti pa so lahko pozitivni ali pa negativni.
Negativni so:
- notranji (širše doma e okolje – asimilacije) in
- zunanji (globalizacija).
Pozitivni vplivi:
- notranji (razvoj slovenske inteligence in krepitev narodnostne identitete),
- zunanji (EU – podpiranje razli nosti, manjšin, stiki s Slovenijo).
Kaj lahko stori Slovenija? im ve je sodelovanje in pomo šolam (tako strokovna pri
usposabljanju u iteljev kot tudi finan na – nakupi u nih gradiv), povezave s slovenskimi
šolami, ekskurzije v Slovenijo, obiski slovenskih športnikov, kulturnikov, …
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8. ZAKLJU EK
Razli en zgodovinski, gospodarski in politi ni razvoj je vplival na današnjo podobo slovenske
manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.
Za vse tri manjšine je pomemben as po prvi svetovni vojni, saj se je v tem asu izrisala nova
politi na karta Evrope (rapalska pogodba, senžermenska pogodba, trianonska pogodba), ki je
zaznamovala tudi Slovenijo ter njen etni ni prostor razdelila med štiri države: Jugoslavijo,
Italijo, Avstrijo in Madžarsko. V Italiji, Avstriji in na Madžarskem se je pove al pritisk na
slovensko manjšino, saj je bil cilj ve ine, da bi se slovensko prebivalstvo asimiliralo.
Po drugi svetovni vojni se je asimilacijski pritisk nadaljeval. Madžarska se je pridružila
državam vzhodnega bloka, vzpostavljena je bila t. i. železna zavesa, ki je slovensko manjšino
v Porabju tudi dejansko lo ila od Slovenije, saj so bili stiki z mati nim narodom prakti no
onemogo eni kar nekaj desetletij. Tudi meji z Italijo in Avstrijo sta bili v prvih dveh
desetletjih po drugi svetovni vojni dokaj zaprti, v 70-ih letih prejšnjega stoletja pa se je
prekomejni pretok ljudi in blaga sprostil, kar je blagodejno vplivalo na slovenski manjšini
onkraj meje. Meja z Madžarsko se je dejansko odprla šele v 90-ih letih 20. stoletja, ko je
prišlo do zrušenja komunisti nega sistema in je Slovenija postala samostojna država.
Najštevil nejša slovenska narodna manjšina je v Italiji, saj je število njenih pripadnikov
ocenjeno na 80.000 do 100.000. Najdemo jo v treh pokrajinah: v tržaški, goriški in videmski
(Beneška Slovenija z Rezijo ter Kanalsko dolino). V okviru slovenske manjšina v Italiji
delujejo tri krovne organizacije, poleg tega pa razli ne druge gospodarske in politi ne
institucije. Zamejsko šolstvo temelji na dvojezi nih šolah (Didakti no ravnateljstvo v Špetru)
in pa šolah s slovenskim u nim jezikom (v tržaški in goriški pokrajini).
Slovenska manjšina v Avstriji je zgoš ena na Koroškem, sicer pa jo v manjšem obsegu
najdemo tudi na Štajerskem. V zadnjih desetletjih je to dobro politi no in gospodarsko
organizirana manjšina, ki si je z ustanovitvijo Slovenske gimnazije v Celovcu leta 1957
pridobila tudi možnost za dosego kvalitetne izobrazbe. Dvojezi no šolstvo se na Koroškem
izvaja v ljudskih šolah in na Višji šoli za gospodarske poklice Št. Peter ter na Dvojezi ni
trgovski akademiji v Celovcu, na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu pa pouk poteka v
slovenskem jeziku.
Slovenci v Porabju so šele s padcem vzhodnega politi nega bloka (po letu 1989) dobili
priložnost, da se bolj povežejo s po prvi svetovni vojni odrezano matico. Ohranjali so se kot
izolirana ruralna skupnost. V Porabju deluje Zveza Slovencev na Madžarskem, poleg nje je še
nekaj predvsem kulturnih slovenskih društev, sicer pa je slovenska manjšina tako politi no
kot gospodarsko neorganizirana. Slovenš ina se pou uje na treh šolah: v Monoštru,
Števanovcih in v Gornjem Seniku. Gre za slovenš ino kot izbirni predmet, pravi dvojezi ni
pouk se je pri el šele v šolskem letu 2005/2006 v prvem razredu gornjeseniške osnovne šole.
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Diplomsko delo je zasnovano na anketiranju u encev dvojezi nih šol in šol s slovenskim
jezikom v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Ankete so izpolnili u enci treh porabskih šol,
u enci štirih šol na Koroškem in u enci treh štirih šol v Italiji. Zaradi boljše preglednosti in
celostne slike o znanju slovenskega jezika ter poznavanju Slovenije so anketna vprašanja
združena v tri sklope: na jezikovni del, geografsko poznavanje Slovenije in poznavanje
slovenskega gospodarstva.
Analiza je pokazala, da pri slovenski manjšini v Italiji in v Avstriji slovenski jezik prevladuje
tako v doma em kot tudi v šolskem okolju u encev. V Porabju le 6,3 % otrok doma s starši
govori slovenski jezik, pri ostalih madžarš ina prevladuje tako doma, kot tudi v šoli.
Predstavniki vseh treh manjšin so doma ve inoma naro eni na slovenske asopise. V prvi vrst
gre za lokalne manjšinske asopise, kot so Porabje, Novi Matajur, Primorski dnevnik, Novice,
Nedelja, redki so poleg manjšinskih asopisov naro eni še na drugo slovensko periodiko.
Podobno je s spremljanjem slovenskih televizijskih in radijskih oddaj: odlo ajo se predvsem
za oddaje z zamejskimi vsebinami, slovenski program na radiu pa spremljajo precej manj kot
televizijskega.
Temeljne geografske poteze Slovenije so mladim vseh treh slovenskih manjšin poznane.
Ve inoma znajo našteti slovenske kraje, reke, turisti ne kraje, pokrajine. Opaziti je, da u enci
bolje poznajo obmejne kraje v Sloveniji, ki jih družine u encev pogosteje obiskujejo. To je
povezano predvsem z nakupi, izleti, gastronomijo, obiski kulturnih prireditev in
izobraževanjem.
Anketirani u enci imajo razli no mnenje o življenjskem standardu v Sloveniji (predvsem se
mnenje porabskih u encev mo no razlikuje od tistih v Italiji in Avstriji), kar izhaja iz stopnje
gospodarskega razvoja okolja anketiranih u encev in ekonomskega stanja njihovih družin.
Anketiranci vseh treh manjšin poznajo slovenske izdelke, tradicijo in industrijo. Najbolj
poznajo prehrambene izdelke, kar je spet povezano z nakupovanjem v Sloveniji in obiski
slovenskih restavracij.
Vprašati se je potrebno, e je znanje slovenskega jezika dovolj, da si nosilec slovenske
identitete. Ali pa morda nau eno znanje slovenskega jezika in poznavanje dolo enih potez
Slovenije preve krat ena imo kar s pojmom slovenske identitete?
Dobljeni anketni rezultati kažejo, da mlajša generacija slovenske manjšine ohranja slovensko
identiteto preko jezika, poleg tega pa pozna tako geografske kot ekonomske poteze Slovenije.
Slovenijo obiskujejo, o njej razmišljajo kot enakovredni partnerici svoji državi. Udeležujejo
se šolskih taborov in šolskih izletov v Slovenijo. Vse to kaže, da se bo ob današnjih pogojih
( e ne bo prišlo do premo nih zunanjih ali notranjih vplivov) slovenska manjšina ne samo
obdržala, temve tudi razvijala in krepila svojo narodno identiteto.
Opozoriti je potrebno, da so predstavljeni rezultati odraz s strani slovenskih dijakov v
zamejstvu izpolnjenih anket in ni nujno, da so ugotovljeni rezultati povsem realni.
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Pri ohranjanju slovenskega šolstva v zamejstvu in krepitvi narodne identitete slovenske
manjšine ima pomembno vlogo tudi slovenska država. Urad vlade RS za zamejce in Slovence
po svetu, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zunanje zadeve RS, je krovna inštitucija, ki
skrbi za razvoj in ohranjanje slovenske manjšine. S pomo jo Ministrstva za šolstvo in šport
RS skrbi za politiko in strategijo na podro ju zamejskega šolstva. Denar za izvajanje
programov izobraževanja je zagotovljen iz prora una Republike Slovenije. Pomo
zamejskemu šolstvu obsega izobraževanje pedagoških delavcev, organizacijo strokovnih
ekskurzij za u ence in dijake, vklju evanje zamejskega šolstva v šolska tekmovanja in druge
aktivnosti namenjene šolski populaciji v Sloveniji in logisti no podporo zamejskemu šolstvu.

SUMMARY
The different historical, economical and political development has had the influence on todays
look of Slovenian minority in Italy, Austria and Hungary.
The first and especially the second world war finally separated Slovenian ethnic minority
from its majority. After the World War II the three Slovenian minorities were developing
differently: minority in Hungary has been included into the communist countries, completely
different from Italy and Austria, practising the modern democratic system. At the beginning
the borders between those countries and Yugoslavia were closed because of administrative
restrictions, but in early 70-ies the transport of goods and people between Austria, Italy and
Yugoslavia was incerasing. The border with Hungary was open after 1989.
The independance of Slovenia in 1991 enabled more contacts between Slovenian minorities
with its majority.
The minority in Italy and in Austria is politically and economically well organised. The
schools for Slovene minority are in Slovene language or bilingual.
Slovenian minority in Hungary has only Hungarian schools, where Slovenian is taught only as
an alternative foreign language. The number of Slovene minority in Porabje is between 4000
and 6000.
The B.A. paper is based on inquieries of Slovene pupils in neighboring countries. The
questions are devided into three complex (parts): linguistic, geographical and economical.
The analyse showed that the most often spoken language at home, between friends and in
school inside Slovene minority in Austria and Italy is Slovene language. The minority in
Porabje speaks mostly Hungarian language. In all three countries pupils read local Slovene
newspapers and more or less watch Slovene television programme.
The geographical knowledge of Slovenia is different: most pupils form all three minorities
know at least five Slovenian towns, rivers and tourist places, but there are differences between
schools. They also know Slovenian industry, mostly food industry such as Laško, Union,
Kolinska, Radenska. Other well know enterprises are Gorenje, Elan, Paloma, Alpina.
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The resulst of inquieries are showing that the minority in all three countries will survive. The
young generation of Slovene minority visit Slovenia, they speak Slovenian language and they
are proud of their roots. The danger of loosing our minorities is globalization (danger from
outside) and asimilation (from inside). But especially minority in Austria and Italy seems
strong enough to prevent the danger.

57

LITERATURA IN VIRI
Perger, V., 1995. Tudi to je slovensko Porabje/Ezek mind ti Vagytok – Rába-Vidéki
Slovének. Monošter. Zveza Slovencev na Madžarskem, 80 str.
Stipkovits, F., 1994. Porabski Slovenci/Szlovének a Rábamentén. Celldömölk. Módszertani
Szakcsoport, 86 str.
Stranj, P., 1999. Slovensko prebivalstvo Furlanije – Julijske krajine v družbeni in zgodovinski
perspektivi. Trst. Slovenski raziskovalni inštitut, 366 str.
U ni na rt osnovnošolskega izobraževanja. Geografija. Drugi natis. 2003. Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 66 str.
Domej, T., 2000/2001. Šolstvo za prebivalstvo jugovzhodne avstrijske Koroške. V: Koroški
Slovenci 1900 – 2000. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva založba, str. 25–56
Slovenci nekje vmes. 2006. Mag, 12, 37 (13. september 2006), str. 28–30
Zupan i , J., 1999. Slovenci v Avstriji. Ljubljana. Inštitut za geografijo, 245 str. (Geographica
Slovenica, 32)
Bufon, M., 1995. Oris položaja avtohtonih etni nih in narodnih manjšin v Italiji. Geografski
vestnik, 67, str. 127–140.
Klemen i , M., 1999. Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter
zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado in v San Franciscu, Kalifornija.
Celovec, Ljubljana, Dunaj, Mohorjeva založba, 509 str.
Slovensko izseljenstvo. Zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice. 2001. Združenje
Slovenska izseljenska matica, str.
Južni , S., 1993. Identiteta. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 399 str. (Zbirka Teorija in
praksa)
Bufon, M., 1997. Države, narodi, manjšine : politi nogeografski oris. Geografski vestnik, 69,
str. 93–113
Zupan i , J. 1997. Slovenci v Avstriji – število, na in poselitve, struktura, identiteta.
Geografski vestnik, 69, str. 115–136

58

Družbenogeografska in narodnostna problematika slovenske manjšine v Porabju na
Madžarskem. 2003. Maribor, Znanstveni inštitut za regionalni razvoj v Univerzi v Mariboru,
117 str.
Letno delovno poro ilo Zavoda RS za šolstvo 2004. 2004. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.
(ra unalniški izpis)
Letno delovno poro ilo Zavoda RS za šolstvo 2005. 2005. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.
(ra unalniški izpis)
Perger, V., 2005. Položaj, delovanje in perspektive narodnostnega šolstva v Porabju na
Madžarskem. Ljubljana. Zavod RS za šolstvo. (interni ra unalniški izpis)
Nedelja je važen povezovalni dejavnik med Slovenci. 2006. Ognjiš e, XLII, 7 (julij 2006), str.
8–12.
Avstrija. Jugoslavija. Slovenija : slovenska narodna identiteta skozi as. 1996. Ne ak, D.
(ur.). Ljubljana. Filozofska fakulteta. Oddelek za zgodovino, 262 str. (Historia – znanstvena
zbirka)
Koroški Slovenci 1900 – 2000. 2000/2001. Moritsch, A. (ur.). Celovec-Ljubljana-Dunaj.
Mohorjeva založba, 292 str.
Enciklopedija Slovenije. Knj. 7. (A – G). 1993. Ljubljana, Mladinska knjiga, 416 str.
Slovenski veliki leksikon. Knj. 3 (P – Ž). 2005. Ljubljana, Mladinska knjiga, 906 str.
Slovenski veliki leksikon. Knj. 2 (H – O). 2005. Ljubljana, Mladinska knjiga, 833 str.

Biro za slovensko narodno skupnost. URL: http://www.koroska.at/povezave.php (citirano 27.
8. 2006)
Slovenska društva na Koroškem. URL: http://www.copi.at/info.php?id=C0_17_3 (citirano 16.
3. 2006)
Enotna lista. URL: http://www.elnet.at/o_globasnica.html (citirano 18. 3. 2006)
Narodni svet koroških Slovencev. URL: http://www.nsks.at/links_slo.php?id=C0_63_15
(citirano 12. 5. 2006)
Spletne strani slovenske manjšine v Italiji. URL: http://www.slovenci.it/ (8. 6. 2006)
59

Spletne strani slovenske manjšine v Italiji. URL:
http://www.slovenci.it/modules.php?name=News (citirano 8. 6. 2006)
Katoliška akcija. URL: http://www.katoliska-akcija.at/mladina/ (citirano 15. 6. 2006)
Krš anska kulturna zveza. URL: http://www.kkz.at/pdf/bilten/bilten_29.pdf (citirano 6. 7.
2006)
Franc-franc, podjetje za promocijo kulture. URL: http://www.francfranc.si/index.php?option=com_catalog&act=knjiga&id=32&Itemid=39 (citirano 6. 7. 2006)
Slovene Raba Region. URL: http://www.vendvidek.com/indexe.htm (citirano 12. 4. 2006)
Spletna stran mesta Szentgotthard. URL: http://www.szentgotthard.hu/!kulf/slo/kisterseg.php
(citirano 12. 4. 2006)
Nedelja. Cerkveni list krške škofije. URL:
http://www.nedelja.at/ex/index.php/page/mnenja_more/3307/ (citirano 27. 8. 2006)

60

Priloga 1:

ANKETNI VPRAŠALNIK

Spoštovani!
Za diplomsko nalogo za naslovom Poznavanje Slovenije s strani mlajše generacije slovenske
manjšine potrebujem vašo pomo . Da bi dobila vsaj bežen vpogled v vaše zaznavanje in poznavanje
Slovenije, vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik. Odgovarjate iskreno in individualno, anketa ni
namenjena preverjanju znanja ali tekmovanju. Vaši odgovori bodo uporabljeni izklju no in samo za
izdelavo te diplomske naloge.
Za pomo se vam iskreno zahvaljujem.
Damijana Pleša

Spol:

M

Ž

Leto rojstva:
Kraj bivanja:
Šola, ki jo obiskujete:

1. V katerem jeziku se pogovarjate?
a.) s starši, ______________ b.) z vrstniki, _____________ c.) v šoli z u itelji ____________
2. Imate v Sloveniji sorodnike ali družinske prijatelje?
DA

NE

3. Kolikokrat letno obiš ete Slovenijo?
• 1 krat letno,
• 1 krat mese no,
• 1 krat tedensko,
• nikoli,
• drugo (dopišite) __________________________________.
4. S kakšnim namenom obiskujete Slovenijo?
•
•
•

nakupovanje
obiski prijateljev/sorodnikov,
izobraževanje (poletne šole, tabori),
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•
•

kulturne prireditve,
drugo (dopišite) _____________________________________ .

5. Ste doma naro eni na kakšen slovenski asopis? Katerega?
___________________________________________________________________
6. Spremljate program slovenske televizije ali radia? Katere oddaje gledate oz.
poslušate?
___________________________________________________________________
7. Ste v lanjeni v kakšno politi no, versko, kulturno ali drugo slovensko organizacijo?
DA

NE

e ste obkrožili DA, dopišite organizacijo __________________________________

8. Naštejte 5 krajev v Sloveniji!

9. Naštejte 5 rek v Sloveniji!

10. Kakšen standard je po vašem v Sloveniji?
•
•
•

visok (ljudje so bogati),
srednji,
nizek (ljudje so revni).

11. Katere slovenske izdelke poznate - naštejte pet najbolj prepoznavnih slovenskih
izdelkov (po izbiri: prehrana, storitvene dejavnosti, industrija, …).

12. Naštejte pet najbolj uspešnih slovenskih športnikov!
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13. Naštejte nekaj slovenskih turisti nih krajev!

14. Kaj je potica?

15. Poznate kak slovenski obi aj?

16. Ali iš ete informacije o Sloveniji?
DA

NE

e ste obkrožili DA, dopišite kje poiš ete informacije _______________________________
17. Kje je Cerkniško jezero in kje Postojnska jama?

18. Katere pokrajine v Sloveniji poznate? Naštejte jih!

19. V petih stavkih predstavite Slovenijo.

20. V kateri od naštetih držav bi najraje živeli in v kateri najmanj, e bi imeli možnost
izbire? Rangirajte (razvrstite) jih s številkami od 1 do pet (1, 2, 3, 4, 5,): 1 pomeni ne bi
živel, 5 pa najraje.

Država

Rang
(oštevil i od 1 do 5)
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Avstrija
Italija
Madžarska
Slovenija
Nem ija

Poklic matere: _____________________ Poklic o eta: ___________________

Hvala za sodelovanje!
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