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NASLOV 

Jezikovni repertoar priseljencev z območja Bosne in Hercegovine: Primer priseljeniških 

družin iz Ajdovščine in okolice 

IZVLEČEK 

Slovenija je tako kot večina sodobnih držav večetnična oziroma večkulturna družba. Do hitrih 

sprememb narodnostne sestave prebivalstva Slovenije je prišlo v sedemdesetih letih, na kar je 

najbolj vplival zagon gospodarstva po končani gospodarski reformi v Jugoslaviji in z njim 

povezano izboljšanje življenjskega standarda. Diplomsko delo se posveča jezikovnemu 

repertoarju priseljencev iz Bosne in Hercegovine in njihovih potomcev. Raziskava je 

osredotočena na tiste priseljence, ki sami sebe opredeljujejo za Bošnjake, poleg slovenščine 

govorijo bosansko in so muslimani. S pomočjo ankete in posnetih besedil nas seznani s prikazom 

rabe slovenskega in bosanskega jezika v zasebnem (in javnem) sporazumevanju. 

KLJUČNE BESEDE 

priseljenci, potomci priseljencev, slovenski jezik, bosanski jezik, kodno preklapljanje 

 

TITLE 

Language repertoire (vocabulary) of the immigrants from Bosnia and Hercegovina: 

Example of immigrant families from Ajdovščina and its vicinity 

ABSTRACT 

As most of the modern countries, Slovenia is multiethnical and multicultural. In the seventies 

rapid changes happened in the ethnical population structure of Slovenia. They were provoked 

mostly by the impetus of the economy after the economical reform which was carried out in 

former Yugoslavia and which thoroughly improved the living standard of its inhabitants. My 

diploma thesis deals with the language vocabulary of the immigrants from Bosnia and 
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Hercegovina and their descendants. The research is focusing on immigrants who identify 

themselves as Bosniacs, speak Slovenian and Bosnian and are Muslims. With the use of survey 

and recorded wordings we are acquainted with the use of Slovenian and Bosnian language in 

private (and public) communication. 
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immigrants, descendants of immigrants, Slovenian language, Bosnian language, code switching 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Slovenija je nekaterim priseljencem iz republik nekdanje skupne države Jugoslavije in njihovim 

potomcem postala domovina. V Slovenijo so se množično in v več valovih priseljevali prebivalci 

Bosne in Hercegovine, in sicer tako Srbi kot Hrvati in Bošnjaki. V diplomskem delu je 

obravnavano jezikovno vedenje priseljencev iz Bosne in Hercegovine, ki sami sebe uvrščajo med 

Bošnjake. Slovenski jezik nekateri priseljenci iz Bosne in Hercegovine in njihovi potomci 

sprejemajo kot svoj materni jezik1, drugi menijo, da je njihova materinščina bosanski jezik. Obe 

skupini v državi, v katero so se priselili, govorita oba jezika. Nekateri izmed priseljencev celo 

menijo, da so Slovenci. Drugim je domovina ostala Bosna in Hercegovina, tako da se imajo za 

Bošnjake. Kdo sploh so priseljenci, kdo so njihovi potomci? Kateri jezik uporabljajo v 

določenem okolju in zakaj?  

1.2 Hipotezi 

Cilj diplomske naloge je predstaviti rabo slovenskega jezika pri Bošnjakih, priseljenih iz Bosne 

in Hercegovine, ter stopnjo ohranitve bosanskega jezika pri njihovih potomcih. Zato v nalogi s 

pomočjo ankete in snemanja treh govorcev raziskujem rabo slovenskega in bosanskega jezika pri 

zasebnem in (deloma) javnem sporazumevanju treh generacij priseljencev. Prva generacija so  

Bošnjaki, ki so se v Slovenijo priselili med letoma 1970 in 1980, druga generacija so njihovi 

potomci, večinoma rojeni v Sloveniji, tretja generacija so otroci druge in vnuki prve generacije. 

Batibo v Petrović (2006, str. 24) navaja, da »proces izgube jezika poteka v več fazah, ki se v 

različnih stopnjah prekrivajo. Prvo fazo zaznamuje enojezičnost v maternem jeziku, v drugi fazi 

pa jo spremlja obdobje rasti stopnje dvojezičnosti, v kateri je materinščina še naprej 

prevladujoča. V tretji fazi vedno več govorcev uporablja prevzeti jezik kot primarno sredstvo 

komunikacije. Drugo in tretjo fazo označujejo različne stopnje diglosije in preklapljanja kodov. 

Pojav izrazite diglosije, kjer se prevzeti jezik širi na vedno več področij, je znak začetka popolne 

                                                           
1 Materni jezik je tisti, ki se ga je posameznik naučil kot prvega jezika, ga obvlada najbolje in najpogosteje uporablja, 
hkrati pa ga tudi sam priznava za materni jezik (Tove Skutnabb Kangas − Robert Phillipson). 



2 

 

menjave jezika. V četrti fazi imajo govorci omejeno kompetenco v maternem jeziku, zadnja faza 

pa je popolna zamenjava maternega jezika s prevzetim.« Zato bom v delu poskusila potrditi oz. 

ovreči dva v Sloveniji razširjena stereotipa. Po prvem priseljenci iz držav nekdanje Jugoslavije ne 

uporabljajo slovenščine ne v javnem ne v zasebnem govoru. Sama menim, da ta stereotip ne 

velja, zato bom s pomočjo ankete in posnetkov poskušala potrditi ali ovreči prvo hipotezo: 

Hipoteza 1: Priseljenci iz Bosne in Hercegovine ter njihovi potomci v (javnem in) zasebnem 

sporazumevanju uporabljajo (tudi) slovenski jezik. 

Drugi stereotip, ki je razširjen v Sloveniji, pa je, da potomci priseljencev ne govorijo bosanskega 

jezika in da bo tega čez nekaj let v celoti izrinila slovenščina. Starejši priseljenci (prva 

generacija) menijo, da bi mlajše družine morale s svojimi otroki govoriti tudi v bosanskem 

jeziku, da se ta ne bi pozabil. Sama menim, da ta stereotip ne velja, zato bom z diplomskim 

delom poskusila potrditi oziroma ovreči drugo hipotezo: 

Hipoteza 2: Bosanski jezik se je med priseljenci in njihovimi potomci obdržal. 

Namen diplomske naloge je torej raziskati, kdaj priseljenci iz Bosne in Hercegovine ter njihovi 

potomci govorijo slovensko, hkrati pa skuša pokazati, da se je bosanski jezik ohranil pri vseh 

generacijah priseljencev oziroma njihovih potomcev. Jezikovna zmožnost v obeh jezikih je pri 

vseh generacijah dobro razvita, saj govorci tvorijo pravilna in razumljiva besedila (nihče izmed 

govorcev v spontanem govoru ne uporablja (slovenskega ali bosanskega) knjižnega 

(pogovornega) jezika, v govoru prevladujejo narečja, tako slovenska kakor tudi bosanska). Kljub 

temu pa se sprašujem, kaj se bo z bosanskim jezikom zgodilo v prihodnosti. Mlajše generacije 

svoje otroke vpisujejo v različne skupnosti in društva, kjer člani govorijo bosansko. Zavedajo se, 

da bosanski jezik počasi usiha, zato so priseljenci v različnih ustanovah (največkrat verskih) 

začeli s poučevanjem bosanskega jezika (poleg bosanščine so v učenje vključili tudi arabščino). 

1.3 Struktura naloge in metodološki okvir 

Zaradi večje preglednosti je diplomsko delo razdeljeno na posamezna poglavja. V prvem sta 

predstavljeni etnična struktura prebivalstva v Sloveniji in zgodovina priseljevanja iz držav 

nekdanje Jugoslavije. V nadaljevanju je predstavljen pojem priseljencev in potomcev 



3 

 

priseljencev. Poglavje končujem s predstavitvijo pojmov kodnega preklapljanja in dvojezičnega 

govorca. 

V drugem poglavju diplomskega dela skušam odgovoriti na obe zastavljeni hipotezi, in sicer je tu 

predstavljena analiza ankete ter kvalitativni del, ki je sestavljen iz transkribiranih zapisov 

govorov treh govorcev (iz vsake generacije po en govorec). 

Preden sem se lotila raziskave, sem zbrala vire, da sem se seznanila z izbrano raziskovalno 

tematiko. V prvem poglavju se torej osrednje teme – jezikovnega repertoarja priseljencev – še ne 

lotevam, ampak opredelim temeljni koncept naloge. Namen poglavja je s konceptualno analizo 

primarnih in sekundarnih virov predstaviti teoretični okvir, ki bo olajšal razumevanje tematike, 

obravnavane v naslednjem poglavju. Priseljevanje iz držav nekdanje Jugoslavije sem preučila od 

leta 1971 naprej. Zatem sem za celovito razumevanje problematike predstavila rabo jezika 

oziroma jezikov pri dvojezičnem govorcu ter pojav kodnega preklapljanja. Prikazane so tudi 

posebnosti etničnega in jezikovnega opredeljevanja Bošnjakov.  

V sami raziskavi sem povezala dva pristopa: raziskovanje stališč do rabe jezikov (z anketnim 

vprašalnikom) in besedilno analizo posnetkov spontanega govora. 
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2 PRISELJEVANJE IN PRISELJENCI 

2.1 Etnična struktura prebivalstva v Sloveniji 

Slovenski narod je družbena danost, določljivo in nesporno etnično dejstvo. Pri pojmovanju 

slovenskega naroda gre za tisto temeljno kulturno okoliščino, s katero se v sodobnem 

zgodovinskem trenutku samoidentificira velika večina prebivalstva Republike Slovenije. Toda 

Slovenija je hkrati kot večina sodobnih držav večetnična oziroma večkulturna družba2 (Klopčič – 

Komac – Kržišnik Bukić, 2003). »Na ravni številčnega ugotavljanja razmerij med posameznimi 

etničnimi segmenti družbe večkulturnost Slovenije odsevajo popisi prebivalstva. Zadnje večje in 

hkrati še složno dejanje vseh republik zvezne jugoslovanske države je bil popis prebivalstva na 

dan 31. marca 1991.« (Šircelj, 2003, str. 141) Tedaj so se ob Slovencih (1.689.657 ali 88,31 %) 

kot izrazito večinskemu narodu drugi v Sloveniji stalno bivajoči prebivalci številčno narodnostno 

takole samoopredelili: Hrvati (2,76 %), Srbi (2,48 %), Muslimani (1,39 %), Madžari (0,42 %), 

Makedonci (0,23 %), Črnogorci (0,23 %), Albanci (0,18 %), Italijani (0,15 %), Romi (0,12 %) in 

drugi (vsaka od ducat drugih narodnostnih skupin je zajemala po deset- in večkrat manj oseb kot 

tu imenovana najmanjša – romska).  

Na Inštitutu za narodnostna vprašanja ugotavljajo, da so kljub znatnim spremembam, ki jih je za 

večino navedenih narodnostnih skupin ugotovil popis prebivalstva iz leta 2002, najpomembnejša 

razmerja, ugotovljena leta 1991, če odmislimo precejšnjo zmešnjavo pri narodnostnem 

samopoimenovanju, povezano zlasti z vojno v Bosni in Hercegovini, prisotna tudi po tem 

zadnjem popisu (v katerem t. i. »izbrisani« niso omenjeni; Klopčič – Komac – Kržišnik Bukić, 

2003).  

                                                           
2 Prva obsežnejša večstranska raziskava z naslovom Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v 
Sloveniji je bila opravljena ob uporabi demografskostatističnega, sociološkega, politološkega, pravnega in 
zgodovinopisnega pristopa na Inštitutu za narodnostna vprašanja v letih 2001–2003. Zaključno poročilo na več kot 
300 straneh, naslovljeno Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci, Srbi v Republiki Sloveniji, je dostopno na 
http://www.uvn.gov.si/fileadmin/uvn.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/Raziskava_Polozaj_in_status_pripadnikov_n
arodov_nekdanje_Jugoslavije_v_RS.pdf. Poleg avtorice Vere Kržišnik Bukić sta pri tej raziskavi sodelovala dr. Vera 
Klopčič in dr. Miran Komac, oba izkušena strokovnjaka z Inštituta za narodnostna vprašanja s področja 
narodnomanjšinskih študij.  
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»Slovenci (1.631.363 ali 83,06 %) trdno ostajajo večinski narod. Že znane narodnostno 

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

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

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

smislu narodne in ne verske pripadnosti), Bosanci (0,41 %),3 Madžari (0,32 %), Albanci (0,31 

%), Makedonci (0,20 %), Romi (0,17 %), Črnogorci (0,14 %), Italijani (0,11 %). V celoti gledano 

so vsi številčno izgubili, z izjemo Romov, ki so bili očitno obakrat pomanjkljivo popisani, in 

Albancev, katerih število se je v desetletju skoraj podvojilo.« (Šircelj, 2003, str. 141) 

2.2 Pregled priseljevanja v Slovenijo od leta 1971 naprej 

Imigracije v Sloveniji lahko zgodovinsko razdelimo na tri obdobja, ki se med seboj razlikujejo v 

kvalitativni in kvantitativni strukturi priseljencev: 

1. Prvo obdobje traja do sedemdesetih let. Zanj je značilna etnična homogenost na 

Slovenskem; na popisih prebivalstva se je v tem obdobju za Slovence opredeljevalo več 

kot 95 % vprašanih (Statistični urad Republike Slovenije). Imigracije na slovenskem 

ozemlju tako rekoč niti ni bilo, ljudje so se v večji meri izseljevali iz Slovenije. Med 

drugo svetovno vojno so potekale prisilne migracije (med okupacijskimi območji v 

Sloveniji, v različna delovna taborišča po Evropi pa tudi v nekatera območja Jugoslavije). 

Po vojni je iz Slovenije zbežalo veliko političnih emigrantov (predvsem v Argentino, 

ZDA in Avstralijo). V petdesetih letih je v Sloveniji močno naraslo število Hrvatov, nato 

se je v šestdesetih letih v Slovenijo začelo priseljevati veliko Muslimanov4 (Komac – 

Medvešek, 2005). 

                                                           
3 Čeprav so Bosanci šesta največja skupina slovenskega prebivalstva, jih ne moremo šteti za etnično skupnost, saj gre 
za regionalno opredeljene osebe, vendar vseeno povezava med Bosanci in Bošnjaki obstaja. Zaradi razdrobljenosti 
kategorij Bošnjak, Musliman in Bosanec omenjeni tvorijo četrto, peto in šesto največjo skupino prebivalstva. 
Seštevek teh skupin pa pokaže, da gre za največjo skupino priseljenega prebivalstva v Sloveniji, čeprav zaradi 
regionalnega značaja kategorije »Bosanci« ne moremo govoriti o enotni etnični skupnosti. 
4 »Muslimani (z veliko začetnico) predstavljajo pripadnost na etnični in ne verski osnovi. Glede uradne nacionalne 
oznake Muslimanov oziroma Bošnjakov obstaja veliko polemik. Poimenovanje Bošnjak se je pojavilo že v 12. stoletju 
in vse do 19. stoletja ni označevalo izključno muslimanskega dela prebivalstva, temveč tudi katoličane in 
pravoslavce. Kot nacionalni koncept, s katerim se loči od hrvaške in srbske skupnosti, se je poimenovanje pojavilo v 
drugi polovici 19. stoletja. Muslimanom so v Jugoslaviji uradno priznali status naroda leta 1971, izraz pa je veljal 
do leta 1995, ko je bila sprejeta Ustava Republike Bosne in Hercegovine. V preambuli Ustave Bosne in Hercegovine 
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2. Drugo obdobje zajema sedemdeseta in osemdeseta leta. Vzroki priseljevanja so bili takrat 

predvsem ekonomski, saj se je trg delovne sile v Zahodni Evropi zaradi gospodarske 

recesije začel zapirati, kar je pomenilo manj možnosti za zaposlitev zunaj Jugoslavije. V 

sedemdesetih letih so vodilno vlogo v migracijskih tokovih prevzeli imigranti iz Bosne in 

Hercegovine, za katere je bil značilen enosmeren tok priseljevanja. Število Srbov v 

Sloveniji se je v tem obdobju podvojilo, kar lahko delno pripišemo imigracijam, delno pa 

visokemu naravnemu prirastu omenjene skupnosti. To kaže na visoko stopnjo 

homogenizacije srbskega prebivalstva v Sloveniji in mlado starostno strukturo (Komac – 

Medvešek, 2005). Konec osemdesetih let je enotni jugoslovanski trg začel razpadati, 

hkrati pa se je začelo tudi obdobje velikih političnih sprememb v nekdanji Jugoslaviji, 

močna etnična homogenizacija prebivalstva v posameznih republikah, naraščanje 

nacionalizmov vseh vrst ter prvi medetnični spopadi (Kosovo). Leto 1988 predstavlja 

ločnico, ko se konča tri desetletja dolgo obdobje primarnega ekonomskega priseljevanja v 

Slovenijo (Komac – Medvešek, 2005).  

3. Za zadnje obdobje, torej od devetdesetih let dalje, je značilen predvsem porast števila 

priseljencev iz Bosne in Hercegovine, ki so iz svoje države bežali pred vojno. Ocene  

števila beguncev, ki so v Slovenijo prišli z vojnih področij v prvih letih vojne, se 

razlikujejo, saj mnogi niso bili nikjer popisani. Ocenjuje se, da je v Slovenijo pribežalo 

med 60.000 in 70.000 beguncev, a je njihovo število v naslednjih letih močno upadlo. 

Država takrat beguncev ni integrirala zaradi prepostavke, da se bodo po koncu vojne tako 

ali tako vrnili domov. To se je v določeni meri tudi zgodilo, a jih je veliko v Sloveniji tudi 

ostalo. 

                                                                                                                                                                                            
je zapisano, da so konstitutivni narodi države Bošnjaki, Hrvati in Srbi. Leta 1990 so posvetni muslimani zaradi 
hrvaških in srbskih oporekanj zgodovinski kontinuiteti muslimanov na ozemlju Bosne in Hercegovine predlagali 
zamenjavo izraza Musliman z Bošnjak.« (Bojić idr. v Kalčić, 2005, str. 193) Nova nacionalna oznaka se je zdaj 
nanašala izključno na muslimane. Celoten koncept temelji na ideji panislamistov kot osrednjega elementa bošnjaške 
identitete. V Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj leta 2002 v Sloveniji so v skladu z omenjenimi 
spremembami uvedli kategorijo Bošnjak, hkrati pa se je ohranila tudi kategorija Musliman v smislu etnične in ne 
verske pripadnosti. Pri izrazu Bošnjak se težava pojavi zaradi njegove povezave z islamom. Mnogi (med drugimi 
tudi Islamska skupnost in Bošnjaška kulturna zveza Slovenije) imajo Bošnjake za religiozno homogeno skupino. 
Številni takšnim domnevam nasprotujejo in pravijo, da Bošnjaki niso nujno le muslimani. Torej ni nekega splošno 
sprejetega konsenza o tem, kdo so pravzaprav Bošnjaki.  
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4. Statistični urad Republike Slovenije navaja, da se je po letu 1999 v Slovenijo priselila 1,3 

oseba na 1000 prebivalcev, po vstopu Slovenije v EU pa se je priseljevanje začelo še 

povečevati. Leta 2008 se je število prebivalcev Slovenije zaradi priseljevanja povečalo za 

skoraj 20.000, kar znaša 9,2 človeka na 1000 prebivalcev. Med prebivalci, ki so se 

priselili iz držav, ki niso članice EU, prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine (nekaj 

več kot 43 %), sledijo Srbi in Makedonci. Največji delež delovno aktivnih prebivalcev 

Slovenije, ki so bili rojeni v tujini, je (bil) zaposlen v gradbeništvu). Po podatkih 

Statističnega urada Reublike Slovenije se tujci v Slovenijo večinoma priseljujejo iz 

ekonomskih razlogov. Večina tujcev, ki se v Slovenijo priseli, si v letu, v katerem so se 

priselili, tudi najde zaposlitev. Leta 2009 je število priseljencev v Sloveniji upadlo, kar je 

posledica gospodarske krize.5 

                                                           
5 Statistična področja, Demografsko socialno področje – Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije, 
Mednarodni dan migantov 2010, http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=3632, 25. 5. 2011. 
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3 KDO SO POTOMCI PRISELJENCEV Z OBMOČJA NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE? 

Raziskovalna pozornost je bila do sedaj bolj kot na potomce priseljencev usmerjena v 

proučevanje priseljencev samih, saj so ti bolj opazni in je njihovo družbeno vključenost nekoliko 

lažje ugotavljati. Kako sploh opredeliti kategorijo potomcev priseljencev? In še prej, kako jih 

poimenovati? Potomci priseljencev? Druga generacija – čeprav je tukaj tudi že tretja, četrta 

generacija? Koga lahko opredelimo kot potomca priseljencev? Tistega, ki se sam opredeljuje za 

pripadnika manjšinske etnične skupnosti, ali tudi tistega, ki se ima za Slovenca, vendar je vsaj 

eden izmed staršev priseljenec? So to samo tisti posamezniki, ki so se v Sloveniji rodili, ali lahko 

med potomce priseljencev štejemo tudi tiste, ki so se v Slovenijo priselili skupaj s starši v svoji 

zgodnji mladosti? Če kot potomce priseljencev obravnavamo tudi tiste, ki so se skupaj s starši 

priselili v zgodnji mladosti, kje postaviti starostno mejo? Ali lahko nekoga, ki se je priselil v 

Slovenijo v prvem letu svojega življenja, opredelimo kot potomca priseljenca, drugega, ki se je 

priselil v Slovenijo pri petih letih, pa kot priseljenca? 

V diplomski nalogi med priseljence oziroma prvo generacijo priseljencev prištevam tiste, ki so se 

v Slovenijo priselili po končanem osnovnem šolanju oziroma pri približno petnajstih letih, ko so 

iz Bosne in Hercegovine prišli v Slovenijo zaradi zaposlitve (nekateri pa tudi nadaljevali šolanje 

v Sloveniji). Njihovo prvo prebivališče je Bosna in Hercegovina. Potomci priseljencev oziroma 

druga generacija so tisti, ki so se v Sloveniji rodili ali se priselili v Slovenijo, ko so imeli tri leta 

ali manj6). Šolali so se v Sloveniji in zdaj živijo v Sloveniji. V skupino tretje generacije štejem 

tiste, ki so se rodili v Sloveniji, se tu šolali oziroma se še vedno šolajo. Njihovi starši (skoraj) 

celo življenje živijo v Sloveniji (večina se je v Sloveniji tudi rodila), tu so končali šolanje in se 

zaposlili.  

3.1 Opredelitev pojma priseljenci in potomci priseljencev 

Priseljenci so raznolika skupina, ki odraža vso kompleksnost globalnih preseljevalnih tokov. S 

pojmom priseljenci lahko označujemo oblikovane priseljenske skupnosti, dolgotrajne in začasne 

priseljence, trgovce ter tudi prebivalce obmejnih krajev. Med njimi so visoko izobraženi 

                                                           
6 Navidezna časovna vrzel je nastala, ker je raziskava v diplomski nalogi zajela samo to starostno skupino. 



9 

 

strokovnjaki in delavci brez izobrazbe. Poseben tip priseljencev so tudi begunci in azilanti. Med 

priseljence pa ravno tako lahko štejemo povratnike. Katera merila torej upoštevati pri 

opredeljevanju priseljencev? Naj bo to državljanstvo, država rojstva, prvo prebivališče 

posameznika, trajanje bivanja v državi sprejemnici? Upoštevanje enega samega merila pri 

opredeljevanju pojma priseljenec ni dovolj, saj zajema le del priseljenske populacije. Pri 

opredeljevanju pojma priseljenec sem v diplomski nalogi upoštevala prvo prebivališče 

posameznika in trajanje bivanja v Republiki Sloveniji.  

V slovarju migracijskega prava (Glosar migracij, 2006, str. 46) najdemo naslednjo opredelitev 

pojma priseljenci: »Na mednarodni ravni ni splošne sprejete definicije. Izraz najpogosteje 

označuje vse primere, ko oseba samostojno, brez vpliva drugih zunanjih dejavnikov, sprejme 

odločitev, da bo migrirala zaradi »osebnih ugodnosti«. Ta pojem torej vključuje osebe in njihove 

družinske člane, ki potujejo v druge države ali območja, da si izboljšajo materialne ali socialne 

razmere ter nadaljnje možnosti zase in za življenje svojih družin.« 

V slovenski zakonodaji se za opredelitev pojma priseljenec uporabljata dve merili: časovno 

obdobje bivanja v državi sprejemnici ter definicija prebivališča. O opredelitvi pojma priseljenec 

je v Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije (Uradni List Republike Slovenije, št. 

40/99) zapisano: »Pojem priseljenca (imigranta) je za oblikovanje imigracijske in še posebno 

integracijske politike ključnega pomena. Različne države uporabljajo različna merila za 

opredelitev priseljenca, ki so običajno vezana na definicijo prebivališč(a) oziroma prisotnosti v 

državi in zunaj nje ter časovno obdobje. Resolucija za časovno obdobje šteje eno leto od datuma 

prijave prebivališča v Republiki Sloveniji, za tujce na podlagi odobrenega dovoljenja za 

prebivanje v trajanju najmanj enega leta.«  

V metodoloških pojasnilih Statističnega urada Republike Slovenije ob popisu 20027 je mogoče 

zaslediti naslednjo opredelitev priseljenca: »Priseljenec je prebivalec, ki je imel prvo 

prebivališče8 zunaj Slovenije in v Sloveniji prebiva najmanj eno leto.«  

                                                           
7 Metodološka pojasnila, Definicije in pojasnila – Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije, Popis 
prebivalstva, 2002, http://www.stat.si/popis2002/si/definicije_in_pojasnila_1.html%20, 14. 12. 2010. 
8 Prvo prebivališče osebe je po mednarodnih priporočilih za popise prebivalstva opredeljeno kot dejansko 
prebivališče matere ob rojstvu osebe. Na ta način se izključi vpliv rojevanja v porodnišnicah ter vpliv naključnih 
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Še nekoliko bolj kompleksna je opredelitev pojma potomcev priseljencev; posamezni avtorji ga 

obravnavajo različno. Nekateri avtorji med potomce priseljencev vključujejo samo tiste, katerih 

oba starša sta priseljenca, drugi menijo, da so tudi otroci, ki izhajajo iz zakona, v katerem ima 

samo eden izmed staršev prvo prebivališče zunaj države sprejemnice, potomci priseljencev. 

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

državi sprejemnici rodili, ali pa tudi tisti, ki so se v državo sprejemnico priselili, kar pomeni, da 

so prišli za starši (združitev družin). Med potomce priseljencev, ki so se v državo sprejemnico 

priselili, avtorji večinoma prištevajo tiste, ki so se priselili do začetka adolescence, pri tem pa se 

odločajo za različne starostne meje.9 V diplomski nalogi se bom omejila na obravnavo populacije 

potomcev priseljencev iz Bosne in Hercegovine,10 ki je sestavljena iz dveh podkategorij:  

(1)  – iz potomcev priseljencev, rojenih v Sloveniji, pri čemer sta priseljenca oba starša ali pa 

eden izmed njih 

– iz potomcev priseljencev, rojenih v Bosni in Hercegovini, ki so se v Slovenijo priselili, 

ko so bili stari 3 leta ali manj in 

(2)  – iz potomcev priseljencev, rojenih v Sloveniji, ki tu obiskujejo osnovno ali srednjo šolo.  

3.2 Vključenost priseljencev in potomcev priseljencev 

Ob besedi priseljenci se v družbi pogosto pojavlja stereotipna asociacija na populacijo, ki je 

slabše izobražena, opravlja nekvalificirana dela ali pa se preživlja s pomočjo socialne podpore, ne 

obvlada slovenskega jezika in je bolj ali manj slabše integrirana v slovensko družbo. Nekoliko 

                                                                                                                                                                                            
dejavnikov, ki so lahko prispevali k rojstvu zunaj območja, kjer je oseba sicer preživela prvo obdobje svojega 
življenja (Dolenc, 2003). Podatki popisa iz leta 2002 so pokazali, da se je v drugih republikah nekdanje Jugoslavije 
rodilo 21.000 oseb, ki jih po metodologiji prvega prebivališča ne štejemo med priseljence. Kljub rojstvu v tujini so 
imeli prvo prebivališče v Sloveniji. Tretjina teh oseb je bila rojena do leta 1949. Skupaj je bilo v drugih republikah 
nekdanje Jugoslavije rojenih 171.000 prebivalcev Slovenije (8,7 %), prvo prebivališče je tam imelo 151.432 oseb 
(Dolenc, 2003). 
9 V raziskavah so priseljenci in potomci priseljencev različno opredeljeni. Reinsch (2001, str. 69–71) za priseljence 
(prva generacija) opredeljuje tiste prebivalce, »ki so rojeni v tujini oziroma so bili, ko so se priselili v državo 
sprejemnico, starejši od 13 let. Potomci priseljencev (druga generacija) so rojeni v državi priseljencev in imajo vsaj 
enega starša rojenega v tujini.«  
10 Priseljenci in njihovi potomci so priseljenci iz Bosne in Hercegovine, sami sebe uvrščajo med Bošnjake, versko se 
opredeljujejo za muslimane. Njihov materni jezik (če ni slovenščina) je bosanski jezik. 



11 

 

drugačna je med ljudmi podoba potomcev priseljencev, sodeč po splošnem prepričanju imajo pri 

vključevanju v družbo tako rekoč enake možnosti kot pripadniki večinskega naroda.  
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4 JEZIK 

Jezik igra pomembno, pogosto tudi ključno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju etničnih 

skupnosti, tako narodov kot narodnih manjšin. Jezik je namreč »temeljni kazalnik etnične 

identitete, zelo vidna sestavina solidarnosti neke skupnosti.« (Roter, 2007, str. 302) Med 

oblikovanjem novih nacionalnih držav postane jezik pomemben dejavnik dokazovanja narodne 

samobitnosti, jezikovna politika pa ena ključnih državotvornih politik, saj pomaga ohranjati 

koherentnost in samosvojost naroda, ki ustanavlja nacionalno državo. V takšnih okoliščinah 

lahko jezikovne politike postanejo netolerantne, osredotočene na zavestno ustvarjanje jezikovnih 

razlik med narodom in preostalimi (jezikovno sorodnimi) etničnimi skupnostmi, ki sobivajo v 

nacionalni državi ali v njeni neposredni soseščini (Roter, 2007). Tudi slovenska jezikovna 

politika se je razvijala v kontekstu razlikovanja Slovencev in njihovega jezika od drugih 

narodov/jezikov, s katerimi so se Slovenci srečevali pri nastajanju slovenske nacionalne države 

(Roter, 2007). Jezik in jezikovna politika tako lahko postaneta tudi izvor (etničnega) konflikta. 

Kot opozarja Bostock (Bostock v Roter, 2007, str. 306), je lahko »neprostovoljno opuščanje 

maternega jezika razlog za propad prilagajanja med različnimi etničnimi skupnostmi, ki sobivajo 

v državi.«  

Jezik je med najmočnejšimi zunanjimi kazalci identitete (Roter, 2007) in se v priseljenskih 

skupnostih prenaša iz generacije v generacijo predvsem v okviru družine, in sicer na podlagi 

govornih vzorcev staršev. Dejstvo je, da ima velikokrat ravno jezik osrednjo vlogo pri 

opredeljevanju etničnosti in oblikovanju etnične skupnosti, saj simbolizira kulturno dediščino 

(tudi če ga ne govorijo vsi člani skupnosti; Edwards v Roter, 2007) in tako imajo posamezniki, ki 

govorijo skupen jezik, boljši dostop do kulturne dediščine in se verjetno tudi močneje 

identificirajo s skupnostjo. Kljub pomembnosti jezika se zdi, da je ta mnogokrat tisti prvi 

kazalnik priseljenske kulture, ki se izgubi v prenosu med generacijami (Waters, 1990). 

4.1 Posebnost etničnega in jezikovnega razvoja na Balkanu 

Narodi na Balkanu so se izoblikovali v sožitju med starim balkanskim in priseljeniškim 

slovanskim prebivalstvom. Balkan je bil naseljen že davno, Slovani so prevladovali, prav tako 

tudi slovanski jezikovni različki. Počasi so se zgubljale sledi balkanskih etnosov in jezikov ali pa 

so se v materialni in duhovni kulturi še vedno ohranile, kot npr. v zemljepisnih imenih. Tak 
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primer je samo poimenovanje Bosna, ki verjetno izhaja iz ilirskega jezika. Južni Slovani so se 

sčasoma razdelili na zahodno in vzhodno skupino. Bosanski jezik se je razvil iz zahodne 

južnoslovanske skupine, skupaj s slovenskim ter hrvaškim in srbskim jezikom, medtem ko v 

vzhodno skupino spadata makedonski in bolgarski jezik. Bosanski jezik je soroden srbskemu in 

hrvaškemu. Razlike med njimi se pojavljajo v leksiki (besedju), kar ne pomeni, da ne obstajajo 

tudi druge, manj opazne razlike. Vezi med jeziki na Balkanu so tesne. To so mali jeziki, jeziki 

malih narodov, oblikovani v spletu zelo sorodnih etnosov.  

Kakor navaja Jahić, na nastanek jezikovnih razlik vpliva delitev balkanskega prostora na zahodno 

in vzhodno cerkev, neposredno srečanje z islamom pa prinese inovacije v narodno materialno in 

duhovno kulturo. Hrvaški jezik se oblikuje na področju vpliva katoliške cerkve (kakor tudi 

slovenščina), srbski nastane na območju prevlade pravoslavstva (kakor tudi makedonski in 

bolgarski). Bosanski jezik je nastal nekje vmes, njegovo poreklo in razvoj sta povezana s 

prihodom islama. Na teh razlikah temelji tako oblikovanje nacionalnih kot jezikovnih skupnosti. 

Na nastanek omenjenih jezikov pa je vplival tudi razpad nekdanje Jugoslavije, saj je bil v času 

nekdanje skupne države odnos do jezikovnih različic drugačen kot po razpadu, ko je postalo 

medjezikovno razlikovanje eno izmed sredstev vzpostavljanja identitete. Jezik se na enem 

področju skozi čas spreminja sam po sebi; razlike se pojavljajo tako znotraj prostora kot skozi 

čas. Prav tako deluje v njem nasproten razvoj; to je težnja po zmanjševanju razlik. Celoten 

jezikovni proces je pravzaprav neprestano soočanje teh dveh zoperstavljenih načel, ločevanja in 

približevanja, tj. povečevanja oziroma zmanjševanja razlik. Ta splošna zakonitost jezikovnega 

razvoja velja tudi za balkanski prostor. Če ne bi prišlo do religiozne delitve na področju držav 

Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Srbije in če te delitve ne bi spremljala tradicija 

srednjeveških držav, bi po Jahićevem mnenju verjetno jezikovni razvoj potekal v nasprotni smeri 

– bolj v smeri zmanjševanja kot povečevanja razlik (Jahić, 2000, str.13–14). 

4.2 Bošnjaški narod in jezik 

Materni jezik Bošnjakov je skupni jezik Srbov, Hrvatov, Bošnjakov in Črnogorcev. Med 

posebnimi okoliščinami nastajanja nekaj narodnosti na enojezični osnovi z dvočlenskim imenom 

(srbohrvaški jezik) ni zajeta bošnjaška (in tudi ne črnogorska) nacija. V sklopu te identitete je 
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jezikovna pripadnost Bošnjakov nastala tako, da večetnična kontinuiteta »srbohrvaškega« jezika 

kot celote ni bila prekinjena (Jahić, 2000, str. 9). 

Iz preteklosti poznamo primere uporabe »jezikovnega opredeljevanja« Bošnjakov kot sredstva 

političnega manipuliranja. Trditev, da Bošnjaki »nimajo svojega jezika« in da se morajo 

opredeliti bodisi za srbski bodisi za hrvaški jezik,  je bila uporabljena kot geslo samo takrat, 

kadar je imela kakšna izmed bošnjaških strank srbske ali hrvaške politične težnje (Juzbašić v 

Jahić, 2000, str. 55). Tako Suljević (1981, str. 249) v svojem delu pravi, da »Muslimani niso 

sprejeli jezika od nikogar. Govorijo v svojem jeziku. Sodelovali so pri njegovem ustvarjanju, 

varovanju in bogatenju kot tudi drugi narodi istega jezika. V tem jeziku so ustvarili tudi narodno 

in umetniško književnost. Jezik je eno, poimenovanje jezika pa drugo. Poimenovanje jezika, 

njegovo ime je stvar konvencije, tako kot se je jezik skozi zgodovino spreminjal, tako se je 

spreminjalo tudi njegovo ime.« 

4.3 Raba jezika 

Na Inštitutu za narodnostna vprašanja ugotavljajo, da priseljenci v Sloveniji, ki so državljani RS, 

v celoti gledano dobro obvladajo slovenski jezik, ki je uradni jezik v državi. Svoj materni jezik 

uporabljajo zlasti v krogu družine, prijateljev, sosedov, v nekaterih delovnih okoljih, na raznih 

javnih prireditvah, kot so literarni večeri, gledališke predstave, glasbeni koncerti in podobno.  

Rabo maternega (»svojega«) jezika zelo načelno v 61. in 62. členu obravnava Ustava RS iz leta 

1991, kjer sta zapisani pravici o svobodnem »izražanju narodne pripadnosti« in »uporabi svojega 

jezika in pisave«. To sta sicer edina izrecna člena, ki se neposredno nanašata na kolektivno raven 

pravic posameznikov, ki niso pripadniki slovenskega naroda, italijanske in madžarske narodnosti 

ter romske etnične skupnosti, temveč se nanašata na pripadnike katere koli narodnosti.  

Velik del priseljencev je ob priselitvi v Slovenijo vstopil v že dokaj dobro razvejeno družbeno 

omrežje, ki v državi sprejema igra pomembno vlogo tudi kot motiv za priseljevanje. 

»Posamezniki se pogosteje preselijo v novo okolje, če so to pred njim že naredili mnogi prijatelji, 

sosedje ali sorodniki in sčasoma se splete močna samovzdržujoča se transnacionalna mreža.« 

(Suarez-Orozco – Suarez-Orozco v Medvešek, 2010, str. 57) 



15 

 

4.4 Raziskovanje stališč do jezika  

Raziskovanje jezikovnih stališč razkriva stališča do rabe jezikov ter odkriva pomen oziroma vpliv 

teh stališč na usvajanje oziroma učenje jezikov. Ta stališča le posredno zadevajo sam jezik ter 

kažejo predvsem odnos do jezikovne/etnične skupnosti in govorcev določenega jezika. Stališča 

do jezika so pomembna za obnavljanje, ohranjanje, izginevanje in smrt jezika, hkrati pa so 

kazalec v družbi veljavnih aktualnih pogledov, misli, pričakovanj in želja. Vedenje o vrednotenju 

in stališčih do jezika lastne in druge skupnosti v večjezičnih okoljih pripomore k osvetlitvi 

zaznave pripadnikov manjšine o lastnem družbenem položaju ter k razumevanju dinamike 

medetničnih odnosov, hkrati pa opozori na pomen jezika kot povezovalnega dejavnika skupnosti 

ter na identiteto govorcev (Komac, 2002). Baker (1995, str. 12) poudarja vlogo stališč pri 

načrtovanju dvojezične zmožnosti: »stališče je predispozicijski dejavnik/pomembno izhodišče, ki 

vpliva na uspešnost vzgoje in izobraževanja, hkrati pa je rezultat sam po sebi/produktivna 

spremenljivka.«  

4.5 Dvojezični govorec 

Dvojezični govorec je tisti govorec, ki je sposoben komunicirati v dveh jezikih, pri čemer je 

stopnja obvladovanja enega ali drugega jezika pri posameznem govorcu lahko zelo različna. Pri 

dvojezičnih govorcih, ki oba jezika obvladajo do dokaj visoke stopnje, je izbira enega od obeh 

jezikov v določenem govornem položaju odvisna od več dejavnikov. Pri posameznemu 

dvojezičnemu govorcu igra pomembno vlogo posameznikova sposobnost verbalnega in pisnega 

izražanja. Pomemben dejavnik je tudi posameznikovo relativno poznavanje obeh jezikov v stiku, 

kar vključuje sposobnost fonetičnega razločevanja, sprejetja drugačnega naglasa, prilagajanja 

ortografiji drugega jezika itd. Pri izbiri jezika je pomembno posameznikovo poznavanje 

zvrstnosti jezika in vezanost enega ali drugega jezika na osebo ali govorni položaj, prav tako pa 

je pri izbiri jezika pomemben posameznikov odnos do posameznega jezika v stiku (Zuljan, 

2009).11 

Oseba, ki živi v okolju, kjer prevladujejo enojezični govorci oziroma enojezičnost, pogosto misli, 

da je bilingvizem posebnost. V resnici tretjina ljudi za sporazumevanje uporablja dva ali več 
                                                           
11 Na primerih iz pogovorov je videti, kako ti dejavniki vplivajo na izbiro jezika pri obravnavanih govorcih. Po 
mojem mnenju na izbiro enega od jezikov ne vpliva toliko sposobnost verbalnega izražanja nasploh, ampak to, v 
katerem govornem položaju je govorcu v enem od jezikov lažje razmišljati. 
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jezikov, tako v službi, med družinskimi člani ali nasploh v prostem času. Li Wei (2001, str. 17) 

pravi, da »uporabniki dveh ali več jezikov pogosto »drugi« jezik uporabljajo nepopolno.« Kot 

primer Li Wei navaja učence in študente, ki se tujih jezikov učijo v šoli ali na univerzi. Sam 

pravi, da bi ob upoštevanju takšne populacije kot dvojezične na svetu obstajalo majhno število 

enojezičnih govorcev.  

Kot omenja  Li Wei (2001, str. 27), »dvojezični govorci sami, glede na sogovorce in druge 

okoliščine, v katerih pogovor poteka, glede na temo in kraj pogovora ter odnos do sogovorcev, 

izberejo jezik, v katerem bodo komunicirali. Bolj kompleksni so primeri, v katerih pride do tega, 

da se dvojezični govorci pogovarjajo z dvojezičnimi govorci, pri tem pa vsi obvladajo ista jezika 

(ali več jezikov). Takrat prihaja do kodnega preklapljanja.« 

4.6  Kodno preklapljanje                

Različne teorije o kodnem preklapljanju nastajajo zaradi različnih pogledov na pojav. Za 

izhodišče je lahko izbran jezikoslovni ali družbeni pogled. Gumperz kodno preklapljanje definira 

kot »sopostavljanje izrekov, ki pripadajo dvema različnima slovničnima sistemoma znotraj istega 

diskurza.« (Gumperz, 1992, str. 81)  

Zlasti pogosto je v spontani konverzaciji med dvema ali več dvo- ali večjezičnimi govorci v 

večjezičnih skupnostih ali družinah.12 Preklapljanje ima lahko različne oblike: govorec lahko 

preklopi pri posamezni besedi ali besedni zvezi, enem izreku ali celem nizu izrekov. Obstaja več 

razlogov, ki privedejo do kodnega preklapljanja (Gumperz, 1992): 

Govorec uporabi kodni preklop kot izraz solidarnosti ali spoštovanja do določene družbene, 

narodnostne, jezikovne ali katere druge skupnosti. 

Dvo- ali večjezična govorca preklopita v drug jezik takrat, ko želita druge izključiti iz pogovora 

oziroma želita, da ju drugi ne razumejo. Primer je recimo bošnjaška družina, ki sicer živi v 

Sloveniji, vendar pogosto odhaja na obisk v Bosno in Hercegovino – tam starši pri grajanju otrok 

in medsebojnem prerekanju preklopljajo v slovenščino.  

                                                           
12 Priseljenci in potomci priseljencev s področja Bosne in Hercegovine v Sloveniji. 
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Če dvojezična govorca pri sporazumevanju navadno uporabljata jezik A, je lahko funkcija 

preklopa v jezik B doseči poseben učinek, na primer poudariti pomen povedanega,13 posredovati 

pomensko pomembne informacije, doseči humoren učinek ali ustvariti posebno vzdušje. Na 

vprašanje, kaj sproži preklop, je eden izmed potomcev priseljencev odgovoril: »Ne vem, še sam 

ne vem. Nekaj se zgodi v tistem trenutku, da ti je lažje v tistem trenutku izraziti se v enem jeziku 

kot drugem. Se pa to dogaja kar pogosto, pogosto se zgodi to, da se pogovarjam v slovenščini in 

potem hočem povedati en stavek na določen način in ga povem v bosanščini. To se pogosto 

dogaja, tudi med mojimi prijatelji.« 

Kadar se govorec ni sposoben izraziti v jeziku A, preklopi v jezik B. V tem primeru kodni 

preklop strategija, ki jo uporabi kot sredstvo za nadomestitev zmanjšane jezikovne zmožnosti v 

jeziku A.  

J. Savić (1996, str. 21) pravi, da je »uporaba kodnega preklopa odvisna od stopnje izobrazbe 

dvojezičnega govorca, starosti govorcev in njihovega znanja jezika(ov).« Raven izobrazbe 

govorcev v tem diplomskem delu je različna, prav tako sta različna njihova starost  in znanje 

slovenskega in bosanskega jezika. Govorec prve generacije bolje obvlada bosanščino kot 

slovenščino, medtem ko govorca druge in tretje generacije boljše govorita in razumeta slovenski 

jezik, saj sta se v njem izobraževala in se v njem vsak dan sporazumevata. Pri govorcih v 

diplomskem delu prihaja do preklapljanja pri samostalniških besedah in besednih zvezah, kakor 

trdi tudi Savić (1996, str. 21), ki se nanašajo na vsakdanje življenje, zaposlitev ... Tako pri 

najmlajši generaciji prihaja do preklopov pri pogovorih o vsakdanjem življenju, pri čemer 

govorci preklopijo, ko govorijo o temi, o kateri so vajeni govoriti (s starši ali starimi starši) v 

bosanskem jeziku – ko se otroka tretje generacije med seboj pogovarjata o šoli, preklopita v 

bosanščino, ker se o šoli v bosanskem jeziku pogovarjata s starši. Podobno velja za govorce prve 

generacije, ki iz bosanščine preklopijo v slovenščino, kadar uporabljajo izraze, ki jih govorijo v 

službi (kombinirke, papagajke). 

                                                           
13 Pri priseljencih in potomcih priseljencev, ki so sodelovali v spodnji anketi in so dvojezični govorci, je tovrsten 
preklop pogost pojav, še posebej v primerih, kadar govorec meni, da bo z uporabo citatne besede najbolj natančno in 
najhitreje posredoval namen sporočila.  
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Pri snemanju govorcev treh generacij (priseljenci oziroma potomci priseljencev) je opaziti 

preklapljanje iz bosanskega jezika v slovenskega in obratno. Najbolj je to očitno pri pogovoru 

med brati druge in tretje generacije, in sicer se vsi med seboj pogovarjajo v obeh jezikih. 

Slovenščino druga in tretja generacija govorcev postavlja v ospredje, ker so govorci šolanje 

končali v Sloveniji oziroma se v Sloveniji še vedno šolajo (tretja generacija). Govorci ponavadi v 

pogovoru s starši uporabljajo bosanski jezik. Pri pogovoru med brati pride do preklopa, kadar se 

pogovarjata o tematiki, ki je ponavadi značilna za pogovor s starši, npr. govorca tretje generacije 

se o vsakdanjih stvareh pogovarjata v slovenščini, ko pa se začneta pogovarjati o šoli, uporabljata 

bosanski jezik, ker sta navajena s starši govoriti o šoli in takrat uporabljata bosanščino, zato 

pogosto prehajata iz slovenskega jezika v bosanski. 
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5 ANALIZA ANKETE14 

V raziskavo sem zajela 30 oseb, in sicer tri generacije priseljencev oziroma potomcev 

priseljencev iz Bosne in Hercegovine. Potrebne podatke sem zbrala s pomočjo vprašalnika. 

Anketo sem izvajala marca 2010. Vprašalnik je bil anonimen in je anketirancu vzel približno 15 

minut. Vseboval je 40 vprašanj, za analizo nisem uporabila vseh, osredotočila sem se le na 

nekatera, ki so mi pomagala priti do opisanih sklepov. Vprašalnik je sestavljen po vzoru  

vprašalnika Nataše Gliha Komac iz monografije Na meji med jeziki in kulturami: širjenje 

slovenskega jezika v Kanalski dolini (Komac, 2002). Anketirancem sem razložila, zakaj 

potrebujem njihovo sodelovanje in jih prosila za verodostojne odgovore. Svojo nalogo so sprejeli 

resno in odgovorno. Opozorila sem jih tudi, da sem na voljo za razlago vprašanj, če bi bili v 

dvomih.  

Pri obdelavi podatkov sem izračunala odstotke za lažjo ponazoritev rezultatov.  

V anketi je sodelovalo 30 anketirancev. Anketo so izpolnile tri generacije priseljencev iz Bosne 

in Hercegovine iz Ajdovščine in njihovi potomci. Zato sem rezultate anket razdelila na tri dele po 

generacijah. Prva generacija je pri obdelavi podatkov in ponazarjanju rezultatov ločena od druge, 

druga pa od tretje.  

V anketi me je poleg podatkov o anketirancih zanimala samoocena njihovega obvladanja 

slovenskega jezika ter samoocena obvladanja slovenskega jezika v primerjavi z maternim 

jezikom (če ta ni slovenščina). Na koncu me je zanimalo tudi, kateri jezik anketiranci uporabljajo 

v zasebnem oziroma javnem sporazumevanju. Pri nekaterih vprašanjih se je dalo izbirati med 

odgovori, nekatera vprašanja pa so bila sestavljena v obliki semantičnega diferenciala (štiri- in 

petstopenjska lestvica). 

Vprašanje o samooceni znanja slovenskega jezika je bilo razdeljeno na 4 podvprašanja, 

oblikovana s petstopenjsko lestvico semantičnega diferenciala. Anketiranci so izražali svoje 

mnenje o znanju slovenskega jezika. Ocenjevali so 4 kategorije – razumevanje, branje, govor in 

pisavo, pri čemer je bila najvišja pozitivna vrednost  1, najnižja negativna pa 5. Če anketiranci 

niso želeli odgovoriti na vprašanje, so lahko svoje mnenje izrazili z ne vem. 

                                                           
14 Anketni vprašalnik je v priponki. 
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5.1 Prva generacija 

V anketi je sodelovalo 10 anketirancev prve generacije. Štiri anketiranke so ženskega spola, šest 

anketirancev pa moškega. Starost anketirancev prve generacije je podobna, in sicer so vsi 

anketiranci prve generacije stari nad 40 let. Devet anketirancev prve generacije je dokončalo 

osnovno ali nižjo srednjo šolo, en anketiranec pa osnovne šole ni dokončal.  

Večina anketirancev (9) se je opredelila za priseljence iz Bosne in Hercegovine, en anketiranec 

pa za domačina, saj v Sloveniji prebiva dlje, kot je v Bosni in Hercegovini (zato sam sebe uvršča 

med domačine in se nima za priseljenca iz Bosne in Hercegovine. Razlaga te odločitve je 

zapisana tudi v transkripciji govora govorca prve generacije, str. 40). Trenutno vsi anketiranci 

prve generacije živijo v Ajdovščini, prav tako so vsi državljani Republike Slovenije. Vsi 

anketiranci prve generacije na vprašanje o narodnostni pripadnosti odgovarjajo, da so Bošnjaki. 

Materni jezik vseh desetih anketirancev prve generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine je 

bosanščina. Odgovori na vprašanje o navezanosti na območje povedo, da so anketiranci navezani 

na različna območja. Na Slovenijo v celoti so navezani štirje anketiranci prve generacije 

priseljencev iz Bosne in Hercegovine, enako število (4) anketirancev je navezanih na kraj, v 

katerem živijo, dva anketiranca pa sta navezana na domovino. Pet anketirancev prve generacije 

meni, da je posameznik zaradi pripadnosti določeni jezikovni skupnosti (ki ni slovenska) na 

nekaterih področjih diskriminiran (npr. v izobraževanju, zaposlovanju, na sodiščih …), štirje 

menijo, da posamezniki niso diskriminirani, eden pa na vprašanje ni odgovoril.  

Rezultati samoocene znanja slovenskega jezika so bili naslednji: anketiranci prve generacije 

priseljencev iz Bosne in Hercegovine slovenski jezik razumejo zelo dobro (SD15 1,2), berejo tudi 

dokaj dobro (SD 1,7), govorijo slabše (SD 2,1), pišejo pa najslabše, saj je semantični diferencial 

tu dosegel najvišjo vrednost (2,9). 

                                                           
15 Semantični diferencial. 
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Grafikon 1: Samoocena znanja slovenskega jezika – 1. generacija 

Naslednje vprašanje je bilo prav tako v obliki semantičnega diferenciala, le da me je zanimala 

samoocena znanja slovenskega jezika v primerjavi z maternim jezikom, ki je bosanščina. 

Anketiranci prve generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine slovenski jezik razumejo slabše 

kot svoj materni (SD 3,6). Enak rezultat se kaže pri branju slovenskega jezika v primerjavi z 

materinščino, SD je tudi tu kar visok (3,6). Anketiranci slovenski jezik v primerjavi z bosanskim 

govorijo še nekoliko slabše, kot ga berejo in razumejo (SD 3,7), slovensko pa pišejo najslabše 

(SD 3,9).  
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Grafikon 2: Samoocena znanja slovenskega jezika v primerjavi z bosanskim – 1. generacija  

Rezultati pri samooceni uporabe slovenskega in bosanskega jezika so bili naslednji: anketiranci 

prve generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine zapisano besedilo v slovenščini razumejo 

dobro (SD 1,6), razumevanje zapisanega besedila v bosanskem jeziku pa so ocenili kot zelo 

dobro, saj ga vsi popolnoma razumejo (SD 1). 

Rezultati razumevanja govorjenega besedila v slovenščini pri anketirancih prve generacije 

priseljencev iz Bosne in Hercegovine, pa so naslednji: govorjeno besedilo v slovenščini 

anketiranci razumejo (SD 1,7), govorjeno besedilo v bosanskem jeziku pa po njihovi oceni vsi 

popolnoma razumejo (SD 1).  
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Grafikon 3: Samoocena razumevanja govorjenega in zapisanega besedila v slovenščini in bosanščini – 1. 

generacija 

 

Sledijo vprašanja, ki se navezujejo na rabo jezikov v zasebnem življenju. Dva anketiranca prve 

generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine pri komunikaciji z družinskimi prijatelji govorita 

slovensko, bosansko govori 6 anketirancev, kombinacijo bosanskega in slovenskega jezika pa 

uporabljata dva anketiranca. S sosedi se trije anketiranci pogovarjajo v bosanskem jeziku, enako 

število anketirancev se pogovarja v slovenščini (3), kombinacijo bosanskega in slovenskega 

jezika pa uporabljajo štirje anketiranci. Slovenščine pri sporazumevanju z brati in sestrami ne 

uporablja noben anketiranec prve generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine, bosanski jezik 

jih uporablja devet, kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika pa pri pogovoru z brati in 

sestrami uporablja en anketiranec. Z očetom se dva anketiranca pogovarjata v bosanskem jeziku, 

osem anketirancev pa očeta nima več. Z materjo se samo en anketiranec pogovarja v bosanskem 

jeziku, drugi anketiranci (9) matere nimajo več. En anketiranec se tako s tastom kot s taščo 

pogovarja v bosanskem jeziku, devet anketirancev tasta oziroma tašče nima. En anketiranec nima 

partnerja, bosansko s partnerjem govori šest anketirancev, kombinacijo bosanskega in 

slovenskega jezika pa s partnerjem uporabljajo trije anketiranci. Z otroki en anketiranec govori 

SLOVENSKI JEZIK BOSANSKI JEZIK 
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slovensko, pet jih govori bosansko, kombinacijo bosanskega in slovenskega jezika pa uporabljajo 

štirje anketiranci. Z drugim sorodstvom se sedem anketirancev pogovarja v bosanskem jeziku, 

kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika pa uporabljajo trije anketiranci.  

 

Grafikon 4: Analiza rabe jezikov v zasebnem sporazumevanju – 1. generacija 

Rezultati izjav o rabi jezikov v javnem sporazumevanju so naslednji: v šoli se dva anketiranca 

pogovarjata v slovenskem jeziku, en anketiranec pa uporablja kombinacijo slovenskega in 

bosanskega jezika. Sedem anketirancev nima stika s šolo. V vrtcu en anketiranec uporablja 

kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika, devet anketirancev stika z vrtcem nima. V 

verskih ustanovah16 osem anketirancev govori bosansko, eden uporablja kombinacijo 

slovenskega in bosanskega jezika, enako število (1) verskih ustanov ne obiskuje. Šest 

anketirancev v trgovini, na pošti in na banki govori slovensko, trije uporabljajo kombinacijo 

slovenskega in bosanskega jezika, eden pa govori bosansko. V službi štirje anketiranci govorijo 

slovensko, trije uporabljajo kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika, trije anketiranci  pa 

                                                           
16 Verske ustanove so t. i. mesdžidi oziroma skupni prostori v petnajstih mestih po Sloveniji, kjer se Muslimani 
zbirajo in opravljajo molitve. 
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so že upokojeni. V gostilni trije anketiranci govorijo slovensko, enako število (3) uporablja 

kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika, štirje anketiranci pa stika z gostilno nima. Šest 

anketirancev v ambulanti govori slovensko, trije uporabljajo kombinacijo slovenskega in 

bosanskega jezika, bosansko v ambulanti govori en anketiranec. V društvih en anketiranec govori 

slovensko, dva anketiranca uporabljata kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika, sedem 

anketirancev pa stika z društvi nima. Pri športu dva anketiranca uporabljata kombinacijo 

slovenskega in bosanskega jezika, osem anketirancev prve generacije priseljencev iz Bosne in 

Hercegovine pa se s športom ne ukvarja. Štirje anketiranci na avtobusu uporabljajo slovenski 

jezik, enako število (4) uporablja kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika, dva anketiranca 

pa stika z ljudmi na avtobusu nima. 

 

Grafikon 5: Analiza rabe jezikov v javnem sporazumevanju – 1. generacija 

5.2 Druga generacija 

V anketi je sodelovalo 10 anketirancev druge generacije oziroma potomcev prve generacije 

priseljencev iz Bosne in Hercegovine. Pet anketirank je ženskega spola, druga polovica pa 
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moškega. Starost anketirancev druge generacije je podobna, in sicer so vsi anketiranci druge 

generacije stari med 20 in 40 let. Dva anketiranca druge generacije sta univerzitetno izobražena, 

štirje so dokončali visoki študijski program, dva višjega, dva anketiranca pa imata končano višjo 

srednjo šolo (tehnično ali gimnazijo).  

Osem anketirancev se opredeljuje za domačine, dva anketiranca pa sta se priselila iz Bosne in 

Hercegovine in se imata za priseljenca. Trenutno devet anketirancev druge generacije živi v 

Ajdovščini, en anketiranec se je po študiju v Mariboru preselil v Velenje (pred odhodom na študij 

v Maribor je živel v Ajdovščini). Vsi anketiranci druge generacije so državljani republike 

Slovenije. Vsi anketiranci druge generacije na vprašanje o narodnostni pripadnosti trdijo, da so 

Bošnjaki, prav tako je materni jezik vseh desetih anketirancev druge generacije priseljencev iz 

Bosne in Hercegovine oziroma potomcev prve generacije bosanščina. Odgovori na vprašanje o 

navezanosti na območje anketirancev povedo, da so anketiranci navezani na različna območja. 

Na Slovenijo v celoti so navezani štirje anketiranci druge generacije priseljencev iz Bosne in 

Hercegovine, enako število (4) anketirancev je navezanih na kraj, v katerem živijo, dva sta 

navezana na domovino. Osem anketirancev druge generacije meni, da je posameznik zaradi 

pripadnosti določeni jezikovni skupnosti (ki ni slovenska) diskriminiran na nekaterih področjih 

(npr. v izobraževanju, zaposlovanju, na sodiščih …), dva anketiranca menita, da posamezniki 

niso diskriminirani.  

Rezultati samoocene znanja slovenskega jezika so bili naslednji: anketiranci druge generacije 

priseljencev iz Bosne in Hercegovine slovenski jezik razumejo zelo dobro (SD 1), berejo tudi 

zelo dobro (SD 1), govorijo in pišejo malo slabše (SD 1,2). 
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Grafikon 6: Samoocena znanja slovenskega jezika – 2. generacija 

Naslednje vprašanje je bilo prav tako v obliki semantičnega diferenciala, le da me je zanimala 

samoocena znanja slovenskega jezika v primerjavi z maternim jezikom, ki je bosanščina. 

Anketiranci druge generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine slovenski jezik razumejo 

bolje kot svoj materni jezik (SD 1,2). Podoben rezultat se kaže pri branju v slovenskem jeziku v 

primerjavi z materinščino, SD je tudi tu kar nizek (1,3). Anketiranci slovenski jezik v primerjavi 

z bosanskim govorijo in pišejo nekoliko slabše, kot ga berejo in razumejo, je pa semantični 

diferencial tu še vedno nizek, kar kaže na to, da slovensko govorijo in pišejo bolje kot bosansko 

(SD 1,5), kar je verjetno posledica tega, da se je večina anketirancev druge generacije šolala in 

končala šolanje v Sloveniji. 
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Grafikon 7: Samoocena znanja slovenskega jezika v primerjavi z bosanskim – 2. generacija 

Rezultati pri samooceni uporabe slovenskega in bosanskega jezika so bili naslednji: anketiranci 

druge generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine zapisano besedilo v slovenščini 

popolnoma razumejo (SD 1), razumevanje zapisanega besedila v bosanskem jeziku pa so 

samoocenili kot malo slabše, saj ga ne razumejo vsi popolnoma (SD 1,1). 

Rezultati razumevanja govorjenega besedila v slovenščini in bosanščini pri anketirancih druge 

generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine pa so naslednji: govorjeno besedilo v slovenščini 

anketiranci popolnoma razumejo (SD 1), govorjeno besedilo v bosanščini pa po njihovi oceni 

razumejo nekoliko slabše (SD 1,2).  
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Grafikon 8: Samoocena govorjenega in zapisanega besedila v slovenščini in bosanščini – 2. generacija 

Sledijo vprašanja, ki se navezujejo na rabo jezikov v zasebnem življenju. Štirje anketiranci druge 

generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine oziroma potomcev prve generacije pri 

sporazumevanju z družinskimi prijatelji govori slovensko, kombinacijo slovenskega in 

bosanskega jezika uporablja enako število anketirancev (4), bosansko pa govorita dva 

anketiranca. S sosedi se pol anketirancev pogovarja v slovenskem jeziku, bosanski jezik 

uporabljajo trije, kombinacijo bosanskega in slovenskega jezika pa dva anketiranca. Slovenščino 

pri komunikaciji z brati in sestrami uporabljata dva anketiranca druge generacije priseljencev iz 

Bosne in Hercegovine, bosanski jezik uporabljajo trije, kombinacijo slovenskega in bosanskega 

jezika pa pri pogovoru z brati in sestrami uporablja pet anketirancev. Z očetom se dva 

anketiranca pogovarjata v bosanskem jeziku, osem anketirancev pa pri komunikaciji z očetom 

uporablja kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika. Z očetom nihče izmed anketirancev ne 

govori slovensko. Podobno velja tudi za komunikacijo z materjo; z materjo nihče od anketirancev 

ne govori v slovenščini, štirje uporabljajo bosanski jezik, polovica (5) jih uporablja kombinacijo 

slovenskega in bosanskega jezika, en anketiranec pa matere nima več. Osem anketirancev se tako 

s tastom kot s taščo pogovarja v bosanskem jeziku, en anketiranec tasta oziroma tašče nima, 

enako število anketirancev (1) s tastom oziroma taščo uporablja kombinacijo slovenskega in 

SLOVENSKI JEZIK BOSANSKI JEZIK 
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bosanskega jezika. S partnerjem štirje anketiranci govorijo slovensko, trije vprašani s partnerjem 

govorijo bosansko, enako število (3) pa uporablja kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika. 

Z otroki trije anketiranci govorijo slovensko, enako število (3) jih govori bosansko, kombinacijo 

bosanskega in slovenskega jezika pa uporabljajo štirje anketiranci. Z drugim sorodstvom se dva 

anketiranca pogovarjata v slovenskem jeziku, bosanski jezik uporabljajo trije anketiranci, 

kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika pa uporablja pet anketirancev.  

 

Grafikon 9: Analiza rabe jezikov v zasebnem sporazumevanju – 2. generacija 

Rezultati analize rabe jezikov v javnem sporazumevanju so naslednji: v šoli in v vrtcu se vsi 

anketiranci pogovarjajo v slovenskem jeziku. Štirje anketiranci v verskih ustanovah uporabljajo 

kombinacijo bosanskega in slovenskega jezika, trije govorijo bosansko, trije anketiranci pa 

verskih ustanov ne obiskujejo. Vsi anketiranci v trgovini, na pošti in na banki govorijo slovensko. 

V službi šest anketirancev govori slovensko, trije uporabljajo kombinacijo slovenskega in 

bosanskega jezika, en anketiranec pa ni zaposlen. V gostilni šest anketirancev govori slovensko, 

trije uporabljajo kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika, en anketiranec stika z gostilno 

nima. Vsi anketiranci v ambulanti govorijo slovensko. V društvih trije anketiranci govorijo 
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slovensko, dva anketiranca govorita bosansko, trije anketiranci uporabljajo kombinacijo 

slovenskega in bosanskega jezika, dva anketiranca pa stika z društvi nimata. Pri športu trije 

anketiranci govorijo slovensko, en anketiranec govori bosansko, štirje uporabljajo kombinacijo 

slovenskega in bosanskega jezika, dva anketiranca pa se s športom ne ukvarjata. Trije anketiranci 

na avtobusu uporabljajo slovenski jezik, sedem anketirancev pa stika z ljudmi na avtobusu nima. 

 

Grafikon 10: Analiza rabe jezikov v javnem sporazumevanju – 2. generacija 

5.3 Tretja generacija 

V anketi je sodelovalo 10 anketirancev tretje generacije. Štiri anketiranke so ženskega spola, šest 

pa moškega. Starost anketirancev tretje generacije je podobna, in sicer so vsi anketiranci prve 

generacije stari do 20 let. En anketiranec je končal višjo srednjo šolo (tehnična ali gimnazija), 

drugi anketiranci pa še niso dokončali osnovne šole, saj so vsi mlajši od 14 let.  

Odgovori na vprašanje o poreklu povedo, da se vsi anketiranci opredeljujejo za domačine. 

Trenutno devet anketirancev tretje generacije živi v Ajdovščini, en anketiranec živi v Velenju, 

kamor so se njegovi starši preselili po študiju v Mariboru (pred študijem so živeli v Ajdovščini). 
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Vsi anketiranci tretje generacije so državljani republike Slovenije. Osem anketirancev tretje 

generacije pri vprašanju o narodnostni pripadnosti trdi, da so Slovenci, dva pa se opredeljujeta za 

Bošnjaka, enako razmerje je pri vprašanju o maternem jeziku, in sicer dva anketiranca trdita, da 

je njihov materni jezik bosanščina, osem pa jih misli, da je njihov materni jezik slovenščina. 

Odgovori na vprašanje o navezanosti na območje  povedo, da so anketiranci navezani na različna 

območja. Na Slovenijo v celoti je navezanih sedem anketirancev tretje generacije priseljencev iz 

Bosne in Hercegovine oziroma potomcev prve generacije, trije anketiranci pa so navezani na kraj, 

v katerem živijo. En anketiranec tretje generacije meni, da je posameznik zaradi pripadnosti 

določeni jezikovni skupnosti (ki ni slovenska) diskriminiran na nekaterih področjih (npr. v 

izobraževanju, zaposlovanju, na sodiščih, …), enako število (1) meni, da posamezniki niso 

diskriminirani. Osem anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo. Sklepam, da zato, ker so vsi še 

mladi in s takimi in podobnimi situacijami nimajo lastnih izkušenj. 

Rezultati pri vprašanju o samooceni znanja slovenskega jezika so bili naslednji: anketiranci tretje 

generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine oziroma potomcev prve generacije slovenski 

jezik razumejo, berejo, govorijo in pišejo zelo dobro (SD 1). 

 

Grafikon 11: Samoocena znanja slovenskega jezika – 3. generacija 
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Naslednje vprašanje je bilo prav tako v obliki semantičnega diferenciala, le da me je zanimala 

samoocena znanja slovenskega jezika v primerjavi z drugim jezikom, ki ga govorijo in je 

bosanščina. Anketiranci tretje generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine slovenski jezik 

razumejo, berejo, govorijo in pišejo precej bolje kot bosanski jezik (SD 1).  

 

Grafikon 12: Samoocena znanja slovenskega jezika v primerjavi z bosanskim – 3. generacija 

Rezultati samoocene uporabe slovenskega in bosanskega jezika so bili naslednji: anketiranci 

tretje generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine zapisano besedilo v slovenščini popolnoma 

razumejo (SD 1), razumevanje zapisanega besedila v bosanskem jeziku pa so samoocenili kot 

malo slabše, saj ga ne razumejo vsi popolnoma (SD 1,5). 

Rezultati razumevanja govorjenega besedila v slovenščini in bosanščini pri anketirancih tretje 

generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine, pa so naslednji: govorjeno besedilo v 

slovenščini anketiranci popolnoma razumejo (SD 1), govorjeno besedilo v bosanščini pa po 

njihovi oceni razumejo malo slabše (SD 1,4).  
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Grafikon 13: Samoocena govorjenega in zapisanega besedila v slovenščini in bosanščini – 3. generacija 

Sledijo vprašanja, ki se navezujejo na uporabo jezikov v zasebnem življenju. Trije anketiranci 

tretje generacije priseljencev iz Bosne in Hercegovine pri komunikaciji z družinskimi prijatelji 

govorijo slovensko, bosanski jezik uporablja enako število anketirancev (3), kombinacijo 

slovenskega in bosanskega jezika pa uporabljajo štirje anketiranci. S sosedi se štirje anketiranci 

pogovarjajo v slovenskem jeziku, bosanski jezik uporablja en izmed vprašanih, kombinacijo 

bosanskega in slovenskega jezika pa uporablja pet anketirancev. Slovenščino pri komunikaciji z 

brati in sestrami uporablja pet anketirancev tretje generacije priseljencev iz Bosne in 

Hercegovine, bosanski jezik uporablja en anketiranec, kombinacijo slovenskega in bosanskega 

jezika pa pri pogovoru z brati in sestrami uporabljajo štirje anketiranci. Z očetom se dva 

anketiranca pogovarjata v bosanskem jeziku, štirje anketiranci pa pri komunikaciji z očetom 

uporabljajo kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika, enako število anketirancev (4) z 

očetom govori slovensko. Podobno velja tudi za komunikacijo z materjo; z materjo v slovenščini 

govorijo štirje anketiranci, dva uporabljata bosanski jezik, štirje uporabljajo kombinacijo 

slovenskega in bosanskega jezika. Z drugim sorodstvom se trije anketiranci pogovarjajo v 

slovenskem jeziku, bosanski jezik uporabljajo prav tako trije anketiranci, kombinacijo 

slovenskega in bosanskega jezika pa uporabljajo štirje anketiranci.  

 
SLOVENSKI JEZIK BOSANSKI JEZIK 
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Grafikon 14: Analiza rabe jezikov v zasebnem sporazumevanju – 3. generacija 

Rezultati analize uporabe jezikov v javnem sporazumevanju so naslednji: v šoli, vrtcu, na 

avtobusu, v trgovini, na pošti, banki, v gostilni, v ambulanti in pri športu se vsi anketiranci 

pogovarjajo v slovenskem jeziku. V verskih ustanovah šest anketirancev govori slovensko, en 

anketiranec govori kombinacijo slovenskega in bosanskega jezika, trije anketiranci tretje 

generacije verskih institucij ne obiskuje. 
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Grafikon 15: Analiza rabe jezikov v javnem sporazumevanju – 3. generacija 

Z grafikonom št. 16 ponazarjam samooceno znanja slovenskega jezika vseh treh generacij, kjer 

krivulje kažejo napredek v razumevanju, branju, govorjenju in pisanju slovenskega jezika iz 

generacije v generacijo. Rezultati ankete kažejo, da je razumevanje slovenščine prve generacije 

dokaj dobro, medtem ko druga in tretja generacija z razumevanjem slovenskega jezika nimata 

težav, kar je verjetno posledica življenja v Sloveniji in šolanja v slovenskih šolah. Kar se branja 

tiče, so rezultati pri prvi generaciji še malo slabši kot rezultati razumevanja slovenskega jezika, a 

se tudi tu z drugo in tretjo generacijo drastično izboljšajo, saj anketiranci druge in tretje 

generacije menijo, da berejo slovensko zelo dobro. Anketiranci prve generacije slovensko 

govorijo precej slabše kot razumejo, še slabše pa pišejo, ti dve kategoriji sta slabše ocenjeni tudi 

pri anketirancih druge generacije, saj ne govorijo in pišejo vsi zelo dobro. Tretja generacija z 

govorjenjem in pisanjem slovenskega jezika nima težav in ga govori ter piše zelo dobro. 
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Grafikon 16: Samoocena znanja slovenskega jezika vseh treh generacij 

Grafikon št. 17 prikazuje samooceno znanja slovenskega jezika v primerjavi z bosanskim 

jezikom, in sicer so na grafu za lažjo predstavo prikazane krivulje vseh treh generacij. Prva 

generacija razume slovensko precej slabše kot svoj materni jezik, bosanščino. Podobni rezultati 

so tudi pri branju, govorjenju in pisanju. Pri drugi generaciji se razmerje nekoliko obrne, saj 

večina razume slovensko bolje kot bosansko. Prav tako anketiranci menijo, da jim gre branje, 

govorjenje in pisanje v slovenščini bolje kot v bosanščini. Odgovori tretje generacije kažejo na 

to, da razumejo, berejo, govorijo in pišejo slovensko precej bolje kot bosansko. 
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Grafikon 17: Samoocena znanja slovenskega jezika v primerjavi z bosanskim jezikom 

Grafikon št. 18, ki združuje izsledke vseh treh generacij, je ocena razumevanja zapisanega in 

govorjenega besedila v slovenščini in bosanščini. Graf kaže na to, da prva generacija priseljencev 

iz Bosne in Hercegovine zelo dobro razume tako zapisano kot govorjeno besedilo v bosanskem 

jeziku, slabše razumevanje pa se kaže pri zapisanem in govorjenem besedilu v slovenščini. 

Obrnjena podoba je pri drugi in tretji generaciji, ki govorjeno in zapisano besedilo v slovenščini 

popolnoma razumeta, medtem ko krivulji kažeta na padec razumevanja govorjenega in 

zapisanega besedila v bosanskem jeziku.  
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Grafikon 18: Ocena razumevanja zapisanega in govorjenega besedila v slovenščini in bosanščini 

Glede na prikazano lahko vidimo precejšen napredek pri rabi slovenščine po generacijah. 

Bosanščina se s časom v mlajših generacijah ni pozabila in jo druga in tretja generacija kar precej 

uporabljata, predvsem v zasebnem sporazumevanju.  
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6 KVALITATIVNI DEL 

Kvalitativni del zajema snemanje dejanskega jezikovnega vedenja. Posnela sem tri govorce, in 

sicer iz vsake generacije po enega, vsi trije so iz iste družine. Snemanje posameznikov je 

potekalo ves dan, torej je prisoten tako formalni kot neformalni govor.17 

Ob poslušanju posnetkov poskušam ugotoviti, kateri jezik (slovenski ali bosanski) uporabljajo 

govorci pri sporazumevanju.  

Govorec prve generacije je priseljenec iz Bosne in Hercegovine, državljan Republike Slovenije, 

ki v Ajdovščini živi od leta 1971. Govorec druge generacije je njegov sin, državljan Republike 

Slovenije, rojen leta 1979 v Sloveniji in je v Ajdovščini živel do svojega 20. leta. Po srednji šoli 

je odšel na študij v Maribor in se po študiju z ženo in otrokom preselil v Velenje. Tretji govorec 

je sin govorca druge generacije, državljan Republike Slovenije, rojen leta 2003, skupaj s starši 

živi v Velenju. 

6.1 Transkripcija besedila govorca prve generacije (G1) 

Govorec prve generacije je rojen v Bosni in Hercegovini, v Slovenijo se je priselil po končani 

osnovni šoli. Prihaja iz okolice Tuzle, kjer se govori vzhodno bosansko narečje (istočno-bosanski 

dijalekt). V Ajdovščini živi od leta 1971, kjer je tudi zaposlen. Žena je prav tako priseljenka iz 

Bosne in Hercegovine, zaposlena v Ajdovščini. Ima tri otroke, dva živita v Ajdovščini, eden se je 

po študiju v Mariboru preselil v Velenje, kjer živi s svojo družino. Doma je z otroki govoril tako 

v bosanskem kot v slovenskem jeziku. 

Prvi del pogovora je pogovor med govorcem prve generacije in njegovo nečakinjo. Na vprašanje, 

ali je domačin ali priseljenec, ter na vprašanja o rabi slovenskega jezika, odgovarja takole: 

[1]  

N: Kej te dam domačin al priseljenec iz Bosne? 

G1: Hja, komuot na domačin. 

N: Rejs?    

                                                           
17 Zgledi so zapisani v zelo poenostavljeni fonetični transkripciji. 
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G1: Ja, znaš zašto? Slušaj … ne, ne, ja sam razumio šta ona pita. Ja se osječam u Sloveniji kao u 

svojoj domovini. Ja tako smatram. Jel dovoljno to? 

N: Mhm, dobro.  

G1: Iako ja .. iako ja ovaj svoju rođenu .. domovinu .. volim i cijenim al ja sam proveo ovde više 

nego po svog života. Ja sam ovde došo maloljetan. U Sloveniju … zato to ja smatram … nisam ja 

ovde deset godina nego skoro četərest.  

N: Okej.  

G1: A sad imam pedespet. 

N: Dobro. 

G1: Za koji dan …   

N: Nije problem. 

G1: Ovaj .. nikad ja neču biti domaćin ili Slovenac, ono pravo. To nikad nemre bit. Ti otiđi dje 

hoćeš u državu, ti ne možeš bit ono što nisi. Ali .. ali osječam se kao domaćin u Sloveniji zato što 

sam dugo vremena i ja Sloveniju cinim kao … kao svoju državu. A reko sam razlog, da ja ne 

mogu bit nikad Slovenac.  

[...] 

N: Slovensko govoriš bolje, enako ali slabše od bosanskega? 

G1: Ma šta ja znam, zato što ja sam i tokom cijelog života … zato što sam ja kako je Bosna o... 

sama svoja država kasnije čuo neke izraze bosanske. To mi sad izgleda svejedno ili slovenski il 

bosanski. [...] 

N: Dobro.  

N: Slovensko pišeš bolje, enako ali slabše? 

G1: Slabije od bosanskog. Moram priznat.  
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N: Okej. 

G1: Govor je jedno a pisava je drugo.   

Govorec prve generacije v pogovoru z nečakinjo uporablja bosanski jezik, čeprav nečakinja z 

njim govori v slovenščini. Govorec se verjetno zaveda, da nečakinja obvlada bosanščino, zato z 

njo govori v maternem jeziku, saj se tako lažje izrazi. Sklepam tudi, da govorec tu 

doslednouporablja bosanski jezik, ker je govor o rabi jezika in verjetno hoče poudariti, da je 

bosanščina njegov materni jezik in jo kot tako tudi uporablja bolj kot slovenščino. Med 

pogovorom zasledimo tudi kakšno slovensko besedo ali besedno zvezo, ki jo govorec uporabi, 

verjetno podzavestno (v besedilu označeno krepko). 

V naslednjem delu gre za pogovor med govorcem prve generacije ter ženo in otroki.  

[2] 

Ž: A znaš.. a znaš  sta kaže jutros Amer [...] znate šta ima novo, danas je parni dan. Ja se mislim, 

šta je parni dan [...]. A Amer kaže ja ja, danas je parni dan, što, danas se pare dijelijo, treba ić 

na faks (smeh). 

O: Ahmet Cojz.  

(smeh) 

G1: Ne sikiraj se, sad će babo ići po štipendiju.  

O: Ti .. ti boš .. ma ti boš .. ti si dal uloγo na na na .. unu zavod republike Slovenije, ja, tisti ki pač 

štipendira tri otroke, nemu pripada pol ne vem kolko boni .. boni .. boni.. unγa ... boni … 

benificije na starost? 

G1: Sad ja iđem po nepovratna sredstva.  

(smeh) 

O: Ja ma babo tu nej sam kej unu [...] ne vem kej [...] kamot me upisu ku olajšavo al pa kej.  

Ž: Sej bom jəs upisala njiha sva trojicu babi za penziju. 
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O: Kuoγa .. kuoγa sve trojicu?  

Ž: I tebe i Denisa i Amera. [...] Ja imam pravo na troje djece a meni to ne dolazi u poštev, bom 

dala njemu. Možda. Ako me bude slušo ako ne bude nema ništa. 

O: A, ha ha, si vidu ti tu? [...]  

G1: Ako idem, ako idem na čekanje mi ne vredi.[..] Ne upošteva se mi. [...] Zato što samo pri 

starosti uveljavljam otroke, pri delovni dobi ne. [...] Tri otroke se šteje velka družina.[...] 

N: Stu se jəs nočəm poročit, də moj tata dobi enkrat na lejtu (smeh).[...]  

G1: Ja ma vi ste  [...] še zmerej imate štatus študenta. On ima pravicu. To ne velja. Razumeš? 

V pogovoru med otrokom, ženo in nečakinjo govorec večinoma uporablja bosanski jezik, čeprav 

večkrat uporabi tudi slovenske besede in stavke (v besedilu označeno krepko). Ker je pogovor 

bolj sproščen kot pri prejšnjem z nečakinjo, ko je bil govor o rabi jezika, govorec večkrat 

spregovori tudi v slovenščini, in sicer prihaja tudi do medstavčnega preklapljanja. Zgodi se tudi, 

da stavek začne v bosanskem jeziku, potem pa preklopi v slovenščino.  

Naslednji zapis je pogovor med govorcem prve generacije in družinskim prijateljem. 

[3] 

G1: I, šta se radi? 

P: Ma eto vidiš. 

G1: Imo sam četvera kliješta, oni su to meni sve raznijeli, čoveče, ja nemam … a ova kliješta imo 

na vrtu. To su obične kombinirke, obične, znaš? 

P: Ne, one papagajke si ti meni, one plave crvene male, njih si ti meni bio ostavio.  

G1: Drugo je to, al ja vako kad trebam šta kod kuče, evo vidiš, jel ovo? 

P: Pa to jel? Pa to je tvoje? Pa eto, ja mislio ti papagajke.  

G1: Bar vako vidim, da je hrdžavo. Ovo sam ja imo na vrtu. Ne, ne ove obične kombinirke. 
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P: Ja sam tebe razumio papagajke.  

G1: Ja, ovo, čekić i taj da mi pósudiš svéder. 

P: Svedera nemam, vidiš, ako ga nemam tu […]   

G1: Nema ovde, ovde sam ja [...] tu je onaj za les. 

P: Jesi vidio nove [..] 

G1: Ja, pa nisi išo u zemlju što si reko?  

P: Ma nisam, nemam volje. 

G1: Pa ja, ti ono lijepo izoliraj, znaš i da ti ne mjenja temperaturu imaćeš kao klet kao znaš, da ti 

bude prava stvar. Bolje ti je ono pozadi što se tiče neke kleti. Čekaj jel to, šta je ovo? 

P: Ma nije ništa, čekaj da vidim. 

G1: Podaljšaj ti to malo. De ti se sad obrni.  

Z družinskim prijateljem govorec prve generacije govori v bosanščini, ker je tudi prijatelj 

priseljenec iz Bosne in Hercegovine. Pogovarjata se v bosanskem jeziku, čeprav uporabljata tudi 

slovenske besede in besedne zveze (v besedilu označeno krepko). Stavkov ne tvorita v 

slovenščini. Včasih (verjetno podzavestno) pride do znotrajstavčnega preklopa v slovenščino, 

naglas slovenske besede je spremenjen (v besedilu označena naglasna mesta). 

6.2 Transkripcija besedila govorca druge generacije (G2) 

Drugi govorec je rojen v Šempetru pri Gorici, od rojstva živi v Sloveniji, kjer je končal celotno 

šolanje od vrtca do fakultete. Zaposlen je kot gradbeni inženir v Velenju, kamor se je preselil po 

študiju. Starši so Bošnjaki, ki živijo v Ajdovščini, doma je z njimi govoril tako bosansko kot 

slovensko. Žena je prav tako potomka Bošnjakov, šolanje je končala v Mariboru in je zaposlena v 

Velenju, diplomirala je v Mariboru na ekonomski fakulteti. Živita v Velenju, doma se med seboj 

sporazumevata v slovenskem in bosanskem jeziku, prav tako uporabljata oba jezika za 

sporazumevanje z otroki.  

Pogovor govorca druge generacije z bratom. Pogovarjata se doma, tema je vsakdanja. 
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[1] 

G2: Jəs səm mislu, də so zγubili ena nula. Nisəm niti vejdu, də je bla tekma ob šjəsti uri. 

B: Vidiš tu səm pəršu […] 

G2: Kej? Ništa meze, ništa čokolada i te stvari, ha? 

B: Čaki, ki že iščəš? CD, iməš usje, rejs, u nulo […] nobedən γa nə zna nərisət. 

G2: Kej? Ma nije da ne zna, nego nije se još našo pacijent.  

B: Nə zna […] poglej to […] 

G2: Ja sej, nije se još našo pacijent, nije da ne zna. 

B: Pa ja to, pač noben še ne zna nərisət, nobenmu se ne da, noben nima čeif.18  

G2: Jəs bi lohk to pər tebi zakinku. 

B: Nje. 

G2: Kej? 

B: Ne boš zakinku. 

G2: Zəkej? 

G2: Ouuu, kolk dejla je s tem? Nemoj zafrkavat. Poglej ti kej je črt tle.  

B: Poglej, kaj je šel risat. 

G2: Jest Bogami … 

B: Aj ja ma je narisu bolj .. 

G2: Nema veze … volan je od audija. A, ma od osemdesetke … 

B: Od stare, kot je imel Besko … 

                                                           
18 Beseda nima ustreznice v slovenščini. V tem kontekstu beseda ćeif pomeni ‘veselje’, ‘interes’, ‘voljo’. 
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G2: Ma mi se ne dopade tuki imet tako složeno. Kokr avtokad, mislim ofis 2007. Kaj 2007 al 

2010 ima on? 2007, ne? 

Govorec druge generacije v zgornjem pogovoru z bratom uporablja tako bosanski kot slovenski 

jezik. Bosanščino uporablja le takrat (v besedilu označeno krepko), ko hoče uporabiti stalno 

besedno zvezo v bosanskem jeziku (nemoj zafrkavat), drugače prevladuje slovenščina. 

Naslednji zapis je pogovor med govorcem druge generacije in sestrično. Pogovarjata se po 

telefonu. 

[2] 

G2: Samo malo. Ja, zdej jo je umetnost dobit.  

S: Halo ... 

G2: Aaa, səm mislu, də te ne bom dobil. 

S: Ja, iməš srečo. Ma dej, te lahko pokličem čez pol ure? 

G2: Čez pol ure? 

S: Ja […] 

G2: Ajde […]  

G2: Dobro, ajde […] 

V pogovoru s sestrično govorec druge generacije uporablja slovenski jezik. Ker se oba 

udeleženca v pogovoru lažje izražata v slovenščini in jo tudi bolje obvladata kot bosanščino, saj 

sta končala šolanje v Sloveniji, bosanščine v pogovoru ne zasledim. Pogovor je kratek, zato ni 

prišlo do uporabe stalnih besednih zvez ne v bosanskem in ne v slovenskem jeziku. 

V naslednjem zapisu spremljam telefonski pogovor med govorcem druge generacije, njegovo 

ženo in sinom (G3), ki je hkrati tudi govorec tretje generacije. Govorec se nahaja v Ajdovščini pri 

starših, medtem ko sta žena in otrok v Velenju. Pogovarjajo se o pregledu pri zdravniku, ki ga je 

opravil otrok tistega dne.  
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[3] 

G2: Halo 

G3: Kdo je? 

G2: Gdje si? 

G3: U Sloveniji. 

G2: Ma daj nehaj […] ne, kje si? U Velenju? Jesi došo iz bolnice? 

G3: Kaj? 

G2: Si prišel iz bolnice? 

G3: Nisam, nisam. 

G2: Kako kad čujem Adnana zadaj, da si doma? 

G3: Sej sem doma. 

G2: A znači došo si iz bolnice? In kako si?  

G3: Fajn. 

G2: Fajn? Vidim nekaj si mi razigran. 

G3: Kaj? 

G2: Neki si razposajen. 

G3: Kaj? 

G2: Ma čuješ ti mene? 

G3: Ne čujem. 

G2: Čuješ sad? A možda ti je uho začepljeno. 

G3: Kaj? 
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G2: Možda ti uho začepljeno. 

Pogovor med govorcema druge in tretje generacije, tj. med očetom in sinom, poteka v 

slovenskem in bosanskem jeziku (v besedilu bosanščina označena krepko), kar jasno kaže, da 

govorec tretje generacije razume oba jezika in oba jezika tudi govori, kar bo razvidno tudi iz 

naslednjih zapisov govora. V pogovoru med prekapljanjem pride tudi do kalka (vidim nekaj si mi 

razigran), kar je verjetno posledica pogostega preklapljanja, tako med stavki kakor tudi znotraj 

stavka. 

Naslednji pogovor je nadaljevanje prejšnjega, vendar se govorec druge generacije zdaj pogovarja 

z ženo. 

[4] 

Ž: Halo. 

G2: Halo. 

Ž: Šta to budalašete, ja ne čujem dobro.  

G2: Samo viče kaj […] aj dobar je, uzeo me zafrkavat, javi mi se na telefon i zafrkaje me. Reko 

ja njemu gdje si, on viče evo me u Sloveniji.  

Ž: Ja, ma nije to on, da se šta […] on misli Velenje je Slovenija.   

G2: Kad ste došli? 

Ž: Došli smo posle tri sata. Čekali smo dugo rešilca, dvije ure smo čekali.   

G2: Od pola pet […] 

Ž: Katastrofa, ja […]  

G2: Ja, kaj češ [...] uglavnom […] 

Ž: Danas je pa malo kasnije vizita bila, znaš i onda dok smo dobili odpusnicu … doduše bili smo 

mi možda dvajst do dvanaest smo mi bili gotovi, ja nazvala, jučer sam si znaš ono naručila 

rešilca, ja nazvala, ona meni veli, prvo viče, ja sad če viče doč, a ja hajd reko na brzinu ono 
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dijete, znaš sve treba, posle zove me ovaj, kao ima puno ne može on al če poslat iz Velenja 

drugog i onda viče doče mal čez eno i onda ja sam išla dole u jedan čekam, nema nema, ja 

ponovo nazovem pa viče evo ga ide, on se vozi sad po Zaloškoj i on če za pet minuta doč tam i 

hajd opet ja čekam, nema, bilo gotov pola dva ovaj iz Velenja viče dok ja razvezem, za petnest 

minuta sam tamo i ja onda meni puklo i ja onda ovog u Velenje nazovem … to reko tako ne gre 

reko ..  

G2: Sej prav … 

Ž: Ja, pa viče on, ja pa sej nismo mogli nič naredit … kako reko niste, ti si naložio odrasle, 

otroka si pustio reko, to ne gre tako … viče on meni, ja sam, nisam ja ništa kriv, mi smo naredili, 

kar je v naši moči, viče jaz se vam lahka vseeno opravičim i viče zdaj bo on prišo čez enih deset 

minut, on njega sve vidi tam na računalniku, kolko se on pelje. 

G2: Ja, imaju verjetno onaj đipies ugradjen.  

Ž: Ja, ja, ja .. I tako reko, ja sam njima rekla … Vi nimate reko prav i posle je ovaj nas vozio, i 

zna on, ovaj je njega odma zvao, znaš i ja sam došla reko dve ure sem čakala, i posle mi samo što 

smo krenuli ovaj zove njega znaš iz Velenja, kao viče ja, zdaj sem viče pobral gospo. Nije ništa 

više komentiro. 

G2: Ja, ja, sej prav, mislim, nisu ozbiljni. Nisi tamo, da se samo vozaš. Ako je počeo padat 

snijeg, še ne pomeni, da je poledica na cesti.  

Ž: Pa ja.  

G2: Eh, a levati, ba. 

Ž: Al et, došli smo kuči, hvala Bogu.   

G2: In kak je? Fantje so v redu? Su bili pridni? 

Ž: Amra kaže, ja sam je zvala opet, kaže, bili su pridni, Amra je jutros otišla rano u šest da bi 

danas radila, a oni su otišli u šolu. Ovaj, Amra kaže, da su bili kər u redu. 

G2: Izvide ma dobre? 
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Ž: Ja, ja izvide ima dobre, samo malo zaradi terapije mu je slabo došlo. Ne može on gore ništa 

jest. Ima taki problem, da on gore ništa ne jede. Kako ima ove terapije, ja sve njemu moram iči 

kupovat, iz bolnice ništa ne da otvorit. Al dobar je ovako, odma je počeo lavfat, čim su ga 

isklopili. 

G2: Isto ko telefon kad ga daš u punjač, on se puni i onda radi. Mogu mislit scena tu. Dobro, 

daj mi zdej njega, da se poslovim. 

Ž: Evo [...] 

G3: Kaj je? 

G2: Ništa Selman, budi PRIDAN hajde poselami. 

Govorec druge generacije se z ženo večinoma pogovarja v bosanskem jeziku (v besedilu 

označeno krepko). Včasih podzavestno pride do znotrajstavčnega preklopa v slovenščino, saj se 

verjetno pravega izraza v bosanščini v trenutku govorjenja ne spomnita. V govoru opazim tudi 

uporabo slovenskih besednih zvez. V pogovoru prevladuje bosanski jezik, sklepam da je to zato, 

ker se o tej temi tako žena kot govorec druge generacije pogovarjata s starši in pri tem govorita 

bosansko. Verjetno zato podzavestno tudi med seboj govorita bosansko, saj sta o tem že govorila 

ali pa bosta govorila s starši in pri tem uporabljala bosanski jezik. Verjetno pa gre v tem primeru 

tudi za čustveno vznemirjenost govorcev (k čemur pripomore bolezen), zato se mož, ki je 

govorec druge generacije, in žena (ki prav tako spada v drugo generacijo) pogovarjata v svojem 

maternem jeziku. Prav tako v pogovoru zasledimo slovenske besede, ki jih govorec »prilagodi« 

kontekstu v bosanskem jeziku. Tako namesto besede PRIDEN v  govorec kot »bosansko« 

ustreznico uporabi obliko PRIDAN. V nadaljevanju bo opaziti, da govorec druge generacije v 

pogovoru z bratom bolj ali manj uporablja slovenski jezik, govorita o stvareh, o katerih se ne 

pogovarjata s starši. Zato sklepam, da je bil pogovor med ženo in govorcem druge generacije v 

bosanščini zaradi teme in okoliščin pogovora. 

Naslednji pogovor je pogovor med bratoma, in sicer se govorec druge generacije pogovarja z 

bratom.  

[5] 
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G2: Kej si dobu od [...] ma kej si dobil še eno knjigo? Al ta je stara? A te ti je pa poslal stric? Ti 

[...] kej pa […] iməš eno stran […] je Ajdin rjəku na internetu, kjer si lohku knjige džaba naročiš 

iz Savdske Arabije. So u angleščini, sam so ful duəbru čitljive in niso nejki debjəle […] poglej si. 

Sej bom uprašu žjəno, ki se da kupit, ona s tim barata. Ki si pa to dobil? 

B: To mi je tudi stric poslal.  

G2: Meni dej. 

B: Ja ma boš bral? Tu jə rejsna stvar. 

G2: Če bjərəm ku lud zdej. V zadnjem mescu səm prebral tri knjige. Kjəro lohku uzamem? 

Svetovno, še vaktija19 je noter.  

B: To je za Muamera. 

G2: Za koga? Kej ima on shvatat, če je shvatio? 

B: A ne, ne to je za une, ki rejs nejki vejo. 

G2: Misliš? Ma jəs səm mislu za une k so […] iməš še kako knjigo? Ma kəku ti on to pošilja? Ti 

ne plačaš to, a? A, ma to je hedija?20 In zəkej meni ne pošlje? Jəs bi tudi bral. Teh iməš tudi pjət 

istih.  

B: Ja, ma to je za une, ki ne vejo […] 

G2: Ja meni moraš tudi talat. Dijete klanja.21 Kej lohku rəztəržəm? Itak, də lohku, kej te sploh 

sprašujəm. Moram ja daidžu pitat, ima li on i za mene kakvu knjigu.  

V zgornjem pogovoru med bratoma opazim, da pogovor poteka večinoma v slovenskem jeziku, 

včasih govorca uporabita bosansko besedo (v besedilu krepko poudarjeno), kar verjetno potrjuje 

prejšnjo teorijo, da je od teme pogovora odvisno, kateri jezik bo govorec uporabil. Sklepam, da 

se govorec s starši ali s kom drugim, ki govori bosansko bolje kot slovensko, ne pogovarja o 

zgornji tematiki, zato mu je lažje o tem govoriti v jeziku, ki se ga je v šoli učil in ga uporabljal 
                                                           
19 Časovni razpored molitev pri muslimanih. 
20 Darilo. 
21 Otrok moli. 
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celo življenje. Tema zgornjega pogovora je verska oziroma islamska literatura. Zato govorca v 

tem primeru uporabljata izraze iz bosanskega jezika, ker ne poznata ustreznic v slovenščini, saj 

takšne literature v slovenskem jeziku ne prebirata. 

Naslednji zapis je pogovor med govorcem druge generacije in bratom ter prodajalko v trgovini na 

blagajni. 

[6] 

P: Dobər dan. 

G2: Dobər dan. 

P: Še kej? 

G2: Nje, hvala. 

P: Šesnajst eurov in triindvajset centov. 

G2: Rabəš vrečko? Ima kdu dvajset, trideset centov? 

B: Ja, jəs, kolko rabiš? Ja čaki, jəs zdej vəs čəs računam in ti me zmuətiš. 

G2: Hvala, adijo. 

P: Na svidenje. 

Govorec druge generacije v javnem sporazumevanju uporablja slovenski jezik brez bosanskih 

besed in besednih zvez. Pogovor je sicer nekoliko krajši, ampak v celoti poteka v slovenščini. 

Sklepam, da bi tudi daljši pogovor med prodajalko in govorcem druge generacije potekal v 

slovenščini, saj je bil pri pogovoru prisoten tudi govorčev brat, s katerim sta v zasebnem govoru 

uporabljala slovenski jezik, zato mislim, da bi ga tudi v javnem. 

Naslednji zapis govora je pogovor med govorcema prve in druge generacije. 

[7] 

G2: Kej pa pravəste za evrovizijsko pejsəm? Svetovna, a? 
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G1: Ma o kateri govorite? 

G2: Za Slovence. 

G1: Pa dobra, šta hočete? 

G2: Odlična je, prvi bojo, γvišnu, djaba če je slat, pare trošit. Vsi bi morali poslušat reporter 

Milana. 

G1: To je znak, da se nacionalno podpiraju. 

G2: Eno je da ti je tvoje všeč, eno je samo tvoje i meni je moje všeč, al […] 

G1: Ma je Slovenija Rusiju izbacila iz svjetskog.  

G2: (smeh) To je drugo, tata. 

[…] 

G2: Zadnič səm γljədu uno vroči stol, k pride […] na Info tv. In je bil Jelinčič. Šest jih je blu […] 

in nasproti je bil onaj publicist, kr je bio urednik Dela […] Bijele kose, očala nosi, plastična 

očala. Sej je znan on […] 

G1: Ja, mlad […] 

G2: In še neke čvake so ble. In nasproti je sedel še […] još jedan, on je predsednik liberalne 

akademije. A šlu se je za primer Baričevič. Za one kerove. Kej jim je delal Jelinčič. 

G1: Nisam slušo.  

G2: In uni liberalna akademija, ne, se ga ne smije osudjivat, ne [..] to je sad družbeni pojav. In 

puəle Jelinčič replika takoj [..] je že začel [..] 

G1: A to je blo v Piramidi? 

G2: Vroči stol. Na Info teve je. Družbeni pojav [..] majmune en […] 

G1: I sad te sramote, on je doktor molim ja tebe, a takve gluposti.  
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G2: Ma kej misləš, pa neče to u seljaka bit? Ma hajd to što je on doktor, Bog zna ko je još 

umiješan u to.  

G1: On je izjavio, da su to njegovi pacienti i zato su mu vratili nazad.  

G2: Šta si reko? 

G1: Pa izjavio da su mu to njegovi pacienti. 

G2: Koje? 

G1: Bombasti tisti [...] to što su ih ubili […] onaj put, kad su oštetili onoga, a on je uzeo sad 

advokata. 

G2: On je uzeo advokata Senicu, da mu izbori kerove nazad.  

V pogovoru med govorcem prve in druge generacije vidimo, da oba govorca uporabljata oba 

jezika, torej preklapljata med jezikoma. Govorec druge generacije slovenščino uporablja bolj 

pogosto kot govorec prve generacije. Mlajši govorec v osnovi uporablja slovenščino, včasih v 

pogovoru uporabi bosansko besedo ali besedno zvezo (v besedilu označeno krepko). Medtem ko 

starejši govorec v osnovi uporablja bosanski jezik in včasih v pogovoru uporabi slovensko 

besedo ali besedno zvezo (v besedilu označeno krepko), kar je razumljivo, saj mu je lažje 

govoriti v bosanščini, ki se je je učil v šoli in jo uporablja celo življenje, govorcu druge 

generacije pa je lažje uporabljati slovenski jezik, saj se ga je učil v šoli in ga prav tako uporablja 

celo življenje. Oba razumeta tako bosansko kot slovensko zato pri medsebojnem razumevanju 

nimata težav. 

6.3 Transkripcija besedila govorca tretje generacije (G3) 

Sledijo zapisi govora govorca tretje generacije, ki je rojen v Slovenj Gradcu, živi in šola se v 

Velenju. V besedilu bodo spremembe v narečju OZNAČENE S POMANJŠANIMI VELIKIMI ČRKAMI. 

Stari starši so iz Ajdovščine, tako z mamine kot očetove strani. Trenutno je osnovnošolec. Doma 

se s starši in bratom pogovarja tako v bosanskem kot v slovenskem jeziku. 

V prvem zapisu pogovora je udeležen govorec tretje generacije in njegova sestrična. 
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[1] 

G3: Ja, jəs bom, jəs bom šel brat knjigo. Ja KA, na glas berem? 

S: Kdaj pride Sale? 

G3: Sale kdaj pride? Ne vem. Pride […] KOKI JE DANS? DANS je četrtek. KOK ima ur DANS?  

S: Štiri pa bralno značko. 

G3: To je moje. Šest MA, pride čez kako uro. Pol ure, eno uro.  

S: Ti pejdi pisat domače branje. 

G3: Ja sam jəs moram prvo prebrat knjigo, pol pa domače branje.  

S: A nisi še prebral knjigo? 

G3: Ne, če səm jo šele uzel. KƏK naj vem, kdo je ilustrator, če ni nobene slike? Ilustrator səm jəs, 

ZIHER.  

S: Ne moreš bit ti ilustrator.  

G3: Se pravi bom to spustil, al KƏK? 

G3: Zdej bom narisal. 

S: Najprej napiši odgovore in pol nariši.  

G3: Jəs DRUGAČ vedno začnem s prvo stranjo in končam z zadnjo. Me neki vse boli. Ne vem […] 

S: Od česa? 

G3: Ne vem […] 

S: Kaj pa trening? 

G3: DANS ga MAM.  

S: A boš šel? 
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G3: Ne vem, ne idem zarad tega, ker kašljem. Pa da ne bom se pol še več prehladil, ker se tam 

oznojim, pa je mrzlo v telovadnici. Še posebi DANS ko […] da bi šel v Škale TAM GOR. 

S: A v Škalah imaš? 

G3: Ja, DANS […] 

S: Čez dva tedna bom jəs tu z vama štiri dni.  

G3: Aja, čez dva tedna boš tu? A mama bo takrat morala it v bolnico, al kaj? A kateri četrtek? A 

čez dva tedna? 

S: Prvega marca, ja […] čez dva tedna.  

G3: DANS je osemnajsti.  

G3: ZAKA pa ne boš tuki med počitnicami? 

S: Kdaj so počitnice? Zdej ta teden, ne? 

G3: Ja. 

S: Zato, ker delam. 

G3: KƏK delaš med počitnicami? A delaš manj ur al več? A prvega marca ne boš delala? 

S: Ne, bom imela fraj tiste štiri dneve.  

G3: A kam bi pa ti šla delat? 

S: V šolo. 

G3: A učiteljica da bi bla? In ZAKA ne delaš? 

S: Zato ker nisem še končala študirat.  

G3: SE MAŠ, SE MAŠ sam še diplomo […] 

S: To ni še konc. 
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G3: In KA POL, KA ŠE MORŠ po diplomi? 

S: Ja, nič, pol ko napišem, pol sem pa konc.  

G3: A kdaj bo pa Ruska napravila diplomu? Js MAM še ful VELIK do diplome.  

Govorec tretje generacije v pogovoru s sestrično uporablja slovenski jezik, včasih uporabi tudi 

kakšno besedo iz bosanskega jezika, verjetno podzavestno (v besedilu označeno krepko). 

Zanimivo je to, da besede, ki niso slovenske (oznojiti se) verjetno največkrat izgovorijo njegovi 

starši in je otroku ostala v spominu, zato jo uporablja tudi takrat, ko govori slovensko. Verjetno 

se govorec tretje generacije v tistem trenutku sploh ne bi mogel spomniti slovenskega izraza za 

glagol oznojiti se (spotiti se, zašvicati).  

V naslednjem zapisu pogovora so udeleženi govorec tretje generacije, njegova sestrična in mama.  

[2] 

G3: A zdej on mora čitat? 

S: Ja mora za sebe čitat, da bo znal odgovorit na vprašanja.  

G3: Zakaj MA Selman iglo v roki? 

S: Zato, ker je dobio, ti bo naredu punkcijo zdej.  

G3: Može, sam pol da me oskrbite tam […] 

G3: Da neče bit đob (ang. job) u meka (McDonald’s) [..] 

M: Bit če tebi đob u meka i ti si počeo sa četvorkama.  

M: A si se sa sprejem? 

G3: Nisam, jesi rekla, da je za poleti? 

M: Ma dobro, možeš nekad i kad nije poletje.  

M: Gdje su oni papiri od avta? 



58 

 

G3: Koji papiri? 

M: Oni, što sam ti dala. 

G3: Evo ovde. A RABIM JƏS IT TUD? 

M: Pa zarad torb, ja […] 

G3: Hoču ja imat zelenu? Eh, neču ja nosit torbu. Mama, dej mi en bombon.  

S: I ja bi bombon […] 

G3: Reci tetki, naj gre stran. 

S: Hajde Sale […] 

G3: Jəs sm pa GLIH s lijevom primio […] 

S: Kakvi su bomboni? 

G3: Oni što se lijepe za zube […] 

G3: Mama dok ti odmakneš, možemo mi odnijet do Celja.  

G3: Amra, vidiš […] 

S: Kaj? 

G3: Glej … 

S: Ko kod karizme (avto), jel? 

G3: Aha, glej, glej, primeš i povučeš sem i ona ide tam, ima veči gepek. Glej, vidiš? Koliki je 

gepek […] 

V pogovoru opazim, da se govorec tretje generacije z mamo pogovarja v slovenskem in 

bosanskem jeziku (v besedilu bosanščina označeno krepko). Mama začne pogovor v bosanščini, 

zato otrok v tem jeziku tudi nadaljuje. Ker besedišča ne pozna tako dobro kot slovenskega, ki se 

ga uči v šoli, med pogovorom v bosanski jezik vplete tudi slovenske besede in besedne zveze. Pri 
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tem se tega ne zaveda, najbolj verjetno je tudi to, da se tega preklopa ne zaveda niti mama, ker 

tudi sama včasih uporabi kakšno slovensko besedo, saj tudi sama obvlada slovenščino bolje kot 

bosanski jezik, ki se ga je naučila samo prek pogovora s starši in drugimi sorodniki, ki 

uporabljajo bosanski jezik. Ker pa oba bolje govorita slovensko kot bosansko, obstaja možnost, 

da med pogovorom preklapljata namenoma, saj v slovenščini nekatere stvari lažje razložita kot v 

bosanščini. Uporaba jezika govorca tretje generacije je odvisna tudi od tega, v katerem jeziku 

njegov sogovorec začne pogovor. V zgornjem pogovoru med govorcem tretje generacije in 

sestrično se opazi, da v primerih, ko sestrična začne pogovor v bosanskem jeziku, govorec 

nadaljuje v istem, nato pa preklopi v slovenščino. Ko pa govorec tretje generacije sam začne 

pogovor, ga začne v slovenskem jeziku, saj se v njem lažje izraža. 

V tretjem pogovoru sta udeležena govorec tretje generacije in njegov brat. 

[3] 

G3: Hajmo Adnane […] ajde Adnan, no […] 

G3: Uh, jesmo se […]  a greš Adnan u centar POL? A TI MAŠ ŠE KƏR nalogo? PEJD jo zdej nardit, 

kaj si ti?? 

B: Če morəm ono napravit [...] domače branje. 

G3: A veš kaj, MEL SI DOST CAJTA za nardit […] 

B: In kaj če ne naredim? V četrtem še ni nič, a ne? 

G3: Da ni? Ne vem jəs, jəs sm delu domače branje. 

B: Eni, ko niso MELI domačega branja, nəč ni blo. Drugač pa lahko dobiš zvezdico.  

G3: A greš POL v center? 

B: Pol. 

G3: Odo ja sad, ne zanima me […] nəč, jəs bom poklicu Armina, pa bom vidu, če se bo NJEM 

dalo, da gre.  
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G3: Jəs MAM jutri sam tri ure […] LEJ KƏK si čips rasuo. 

B: Nism jəs, sam se. 

G3: Kak izgovor […] 

G3: LEJ, a ti pokažem? 

B: Sej ne boli. 

G3: A te LAHK POL še enkrat? 

B: Ne, hvala. 

G3: Morda kdaj drugič, a? ZAKA ti nočeš it u centar? PEJD ti delat domače branje RAJŠ … 

G3: Glej ovu sliku, a ni jača, GLIH ZA GLIH. A vidiš? Vidiš, kje je TOLE, a kje se to začne. S kje se 

začne razbito. A glej kazio, to so ure […] 

B: A ni kasio? 

G3: Kazio se prebere […] 

B: Reče se pa casio. 

G3: A dej ne ti […] 

B: Kaj nisi ugotovil? 

G3: Skrij se. 

B: Kaj nisi ugotovil fore? Prebere se kasio, rece se pa kazio. 

G3: Ugotovil sem. 

B: To bi moralo bit isto […] 

G3: Aj (ang. I) ugotovil […] a veš, KA SMO DANS PRI SLOVKI delali? 

B: Kaj? 
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G3: Pač smo pesmico pisali, a veš [...] veš, kake smo MELI neki za ljubezen povezano in pridem 

jəs [...] ljubezen je bolezen, s katero, katero sem ugotovil, ko sem enga ubil […] a veš, kake so ble 

[…] POL pa neke mlečne čokolade so TUD ble […] crkneš od smijeha, LEJGA. 

B: Kaj pa Armin? 

G3: Armin je v drugi TƏTI, timu […] pač skupini … 

B: A ti si sam to napisal? 

G3: Ma ne, jəs sploh nism napisu, sam smejali smo se. Pa sej ni noben nič napisal […] 

B: A ste morali napisat? 

G3: Kolk je ta igrica jača [..] pa ja RABLI BI, sam KA te briga […] VAŽƏN, da maš snov napisano v 

zvezku in to je to […] Ej, Adnan, a MAŠ ti kej novga iz škole?  

B: Tricu […] 

Govorec tretje generacije se z bratom pogovarja v slovenščini. Prisotne so besede iz bosanskega 

jezika (v besedilu označeno krepko), največkrat uporabijo v bosanskem jeziku tako besedo, ki je 

podobna v slovenščini (center – centar). Pogovor ves čas poteka v slovenskem jeziku, ko pa se 

brata začneta pogovarjati o šoli, torej temi, o kateri se pogovarjata s starši v bosanščini, saj s 

starši večinoma uporabljajo bosanski jezik, se prevladujoč jezik pogovora spremeni iz 

slovenskega v bosanski (a maš ti kej novga iz škole). Verjetno zato, ker sta navajena o tem 

govoriti v bosanskem jeziku.  

Naslednji zapis je pogovor med govorcem tretje generacije, njegovo sestrično in mamo. V 

pogovoru sodeluje tudi brat. 

[4] 

S: Kaj je blo z Arminom? 

G3: On je bil pitan zgodovino, on je jedini dobio pet od vseh a znaš kako imaju boljši učenci 

[…] a vako je sjeo on tam kod nje […] jaaa, bil je, imel je neomejeno oblast. In gleda nas tam 

[…] pa veš, KƏK je mahal s rukama. A ful ga je blo strah, ko ga je prašala, ker se je javu. 
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M: Ma to je slovenščina? 

B: Ja. 

M: Pisava, opet? 

B: Pa sej sem, mama, več napisal kot pa drugi, K so čist mal. 

M: Ne zanima me drugi, nečeš znat ti svoje prebrat. 

G3: Adnan, če nam ŠE KƏR ocenjujejo. Oni nam hočejo ocenjevat zvezke […] in moji sošolci 

imajo neko pisavo oziroma eni jo imajo super, sošolke jo imajo super, sošolci pa eni jo imajo 

katastrófa. 

S: Kako pa gre tebi v šoli? 

G3: Meni? Štiri, pet [..] mislim, povprečje imam štir sedeminštirset. A ne da? Mamice? 

M: Ne znam, tako nešto […] 

G3: Ja, je […] a 4,5 je petica, a ne? Sam jəs sem ŠE KƏR na štirki, a ne da? 

M: Ti se Sale moraš potrudit, da budeš odličan […]  

M: Knjige kad češ vratit? 

G3: Pa tek sam ih danas uzeo. 

M: Dobro […] kad sam ja trebala ovo podpisat? 

G3: Sad. 

M: Kad si donjeo? 

G3: Malo prije. 

M: Kad malo prije? 

G3: Kad si ti bila u bolnici? 
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M: Daj mi da podpišem […] 

G3: Adnan, če pišeš u redu preverjanje, ti lahko vpiše. 

B: Aja? 

G3: Ja odvisno, LAHK namest spraševanja to naredi. Odvisno, pri nas pri matematiki, on ne piše 

za spraševanje, on KR PAČ [...] da ti listek, ti riješiš, riješio si kako si rješio i to je to […] nema da 

te praša […] 

G3: Ona učiteljica je DANS Arminu uzela telefon, ota ista što mene uči slovenščinu [...] Nikola je 

pušto muziku i Arminu uzela […] 

M:I? 

G3: I ništa, otišo onda dol u tajništvo. 

M: A ma je dobil nazaj? 

G3: Ja. 

M: Šta je se pobunio? 

G3: Ma hoču telefon nazad, neče ga valjda oni imet tam. Naš kako je on smiješan kad oponaša 

onu tam tajnicu [...] to je proti uradnim pravilom, če nisi vedel […] in pol pride MEN učiteljica 

[..] kaj je blo, jəs ji začnem razlagat, a mene sploh ni blo, haman se je to na hodniku zgodilo. Mi 

smo že bli v učilnici. 

M: Šta onda ti imaš razlagat? 

G3: Ja mene je pitala, ker on je šel noter čez vrata od tajništva, jəs sm pa bil tam na hodniku, 

sem počakal mal. A veš, ki sem zdej [...] ko ona govori, da se je na gradu nekaj zgodilo. Da je bil 

nek ples in da je ona prolila ono vino, da se je po njej razlilo [...] ko je njena babica govorila 

[…] ko sta prišla do enga potočka [...] 

S: Ja in pol, ko je vihar bil in sta se zgubila […] 

G3: To nisəm, bral səm sam, ko ji je babica govorila, da RABI it do unga potočka […] 
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Ko se govorec tretje generacije pogovarja z mamo, bratom in s sestrično, se jasno vidi, kako 

preklaplja iz enega jezika v drugega. S sestrično in bratom večinoma govori v slovenščini, z 

mamo pa v bosanščini. Ko se dlje časa pogovarja z mamo in nato vzpostavi kontakt z bratom ali 

sestrično, začne tudi z njima v bosanskem jeziku, a kmalu preklopi v slovenščino in jo ves čas 

uporablja. V vseh pogovorih so prisotne bosanske besede (označeno krepko) ali pa slovenske 

besede s spremenjenim naglasom (v besedilu označena naglasna mesta), saj govorec tretje 

generacije podzavestno misli, da bo ob spremembi naglasa spremenil tudi jezik. 

 

Sklepno poglavje lahko tako končam s povzetkom, da lahko glede na posnetke trdim, da je 

bosanski jezik tisti, ki prevladuje v govoru priseljencev iz Bosne in Hercegovine oziroma 

govorcev prve generacije. V pogovoru z domačimi uporabljajo tudi slovenski jezik, in sicer 

takrat, ko se pogovarjajo z otroki in ti govorijo slovensko. Pri govorcu prve generacije tako 

izstopa raba bosanskega jezika, medtem ko govorec tretje generacije večinoma uporablja 

slovenski jezik. Pri govorcu druge generacije noben izmed jezikov drastično ne izstopa, vendar 

lahko trdim, da je slovenščina pogosteje uporabljena kot bosanščina. Vsekakor se bosanščina pri 

potomcih priseljencev iz Bosne in Hercegovine ohranja, prevladuje pa raba slovenskega jezika. 

Pri vseh treh generacijah prihaja do preklapljanja, in sicer govorci podzavestno preklapljajo glede 

na temo pogovora in glede na sogovorca, sama pa menim, da do preklopa največkrat pride takrat, 

ko se govorec ne zna izraziti v enem jeziku, zato preklopi v drugega – v tistega, v katerem lažje 

razmišlja. 
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7  SKLEP 
V drugi polovici dvajsetega stoletja je na področju nekdanje Jugoslavije prihajalo do množičnega 

preseljevanja iz ene republike v drugo. Mnogi so se zaradi različnih razlogov iz Bosne in 

Hercegovine priselili v Slovenijo. Nekateri, predvsem prva generacija priseljencev, so v 

Slovenijo prihajali v upanju na boljše razmere, saj je na njihovo odločitev o odhodu iz domovine 

najbolj vplival zagon gospodarstva po končani gospodarski reformi v Jugoslaviji in tako 

posledično izboljšanje življenjskega standarda. Verjetno je na odločitev za priselitev v Slovenijo 

vplivalo tudi to, da so tu že imeli nekatere sorodnike in jim je bilo lažje iti v drugojezično okolje 

z zavestjo, da bodo tam naleteli na rojake. Druge je k priselitvi v Slovenijo »prisililo« dogajanje, 

ki se je začelo leta 1991, ko je Bosno in Hercegovino zajela vojna, o kateri danes le redki radi 

govorijo. Po vojni se je v Slovenijo priselil še en val. Njihovi priselitvi so botrovale slabe 

razmere v Bosni in Hercegovini v povojnem obdobju. Bošnjaki so eden izmed najštevilčnejših 

narodov, ki se je iz takih ali drugačnih razlogov priselil v Slovenijo. Večina jih je v Sloveniji tudi 

ostala, si tu ustvarila družino in zdaj v Sloveniji prebiva že več generacij priseljencev iz Bosne in 

Hercegovine oziroma njihovih potomcev.  

Priseljenci, ki so se v Slovenijo priselili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so se v Sloveniji 

zaposlili, nekateri tudi dodatno izšolali in si tu ustvarili družino. Glede na to, da so tu zaživeli na 

novo, v novem okolju, z novimi ljudmi, je bilo potrebno prilagajanje na okolico, način življenja, 

kulturo in jezik. Večina teh priseljencev se je na Slovenijo privadila in nekateri jo sprejemajo 

celo kot svojo domovino, saj v Sloveniji živijo veliko dlje, kot so živeli v Bosni in Hercegovini. 

Še vedno se imajo za Bošnjake, njihov materni jezik je bosanščina, dobro pa obvladajo tudi 

slovenščino. Druga generacija priseljencev oziroma potomci prve generacije priseljencev iz 

Bosne in Hercegovine, ki v diplomskem delu predstavljajo populacijo, rojeno od leta 1979 do 

1985, je večino šolanja končala v Sloveniji in se tu zaposlila. Po narodnosti se opredeljujejo za 

Bošnjake, »težave« imajo z odločitvijo pri vprašanju o maternem jeziku. Nekateri imajo za svoj 

materni jezik bosanščino, drugi slovenščino. Slovenski jezik se pri tej populaciji uporablja več 

kot bosanski, bolje obvladajo slovenščino, saj so se v Sloveniji tudi šolali. Bosanščina, ki jo 

govorijo, je le pogovorna, knjižnega jezika ne poznajo, vsekakor pa jo uporabljajo. Tretja 

generacija priseljencev oziroma potomci prve in druge generacije, ki v diplomskem delu 

predstavljajo populacijo, rojeno od leta 1990 naprej, se še vedno šola v Sloveniji. Večina meni, 
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da je njihova domovina Slovenija, prav tako se imajo za Slovence, in ne za Bošnjake. Večina 

brez dvoma meni, da je njihov materni jezik slovenščina, kar je nekako razumljivo, saj bosansko 

govorijo precej slabše kot njihovi predhodniki oziroma druga generacija. K slabši uporabi in 

slabšemu znanju bosanskega jezika tretje generacije po mojem mnenju prispeva to, da njihovi 

starši obiskujejo Bosno in Hercegovino veliko redkeje, kot je to počela prva generacija s svojimi 

otroki. Zato otroci tretje generacije nimajo potrebe po rabi bosanskega jezika (vsi, s katerimi 

imajo stik, govorijo slovensko), ampak večino časa uporabljajo slovenščino, kar pa ne pomeni, da 

bosansko ne govorijo oziroma ne znajo govoriti. Bosanski jezik se je ohranil pri vseh treh 

generacijah, za prvi dve generaciji je to nekako pričakovano, zanimivo je to, da tudi pri tretji 

generaciji priseljencev bosanščina ni pozabljena. S tem lahko potrdim prvo hipotezo, ki pravi, da 

priseljenci iz Bosne in Hercegovine ter njihovi potomci uporabljajo slovenski jezik v javnem in 

zasebnem sporazumevanju in tako lahko trdim, da stereotip o neznanju oziroma neuporabi 

slovenščine pri priseljencih ne velja. Analiza ankete in posnetki ter zapisi govorov kažejo na to, 

da vse tri generacije uporabljajo slovenski jezik tako v zasebnem kot v javnem govoru. V javnem 

govoru (ki ga je sicer v raziskavi precej manj kot zasebnega) slovenščina prevladuje, medtem ko 

v zasebnem govoru uporabljajo bosanski jezik, ki ga nezavedno (včasih tudi namenoma, in sicer 

takrat, ko bi sogovorca radi na kaj posebej opozorili, ali takrat, ko želijo določeno stvar 

natančneje razložiti. Takrat preklopijo v jezik, v katerem se lažje izražajo in se zavedajo, da bo 

sogovorec v tem jeziku bolje razumel stvari – pri pogovoru med materjo in govorcem tretje 

generacije pride do preklopa v slovenščino, ker se oba zavedata, da se bolje izražata v slovenščini 

kot v bosanščini, prav tako pa slovenščino tudi bolje razumeta) menjujejo oziroma nadomeščajo s 

slovenskim, bodisi da gre samo za uporabo slovenskih besed ali besednih zvez ali tudi celih 

stavkov. Tako prihaja do preklopov pri vseh treh generacijah, in sicer govorci preklopijo glede na 

temo pogovora in glede na sogovorce. Prilagajajo se govorcem, hkrati pa se izražajo v tistem 

jeziku, v katerem lažje razmišljajo o določeni temi. Pri govorcih, ki so v stanju čustvene 

vznemirjenosti, pogosto pride do preklapljanja, in sicer preklopijo v svoj prvi (materni) jezik. Pri 

kodnem preklapljanju vseh treh generacij gre tako za znotrajstavčni kot medstavčni preklop. 

Večkrat sicer govorci preklapljajo znotraj stavka in tako glede na različne dejavnike uporabljajo 

oba jezika. 
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Glede na analizo ankete in posnetke govorcev govorci torej uporabljajo oba jezika, a v spontanem 

pogovoru nobenega v knjižni (pogovorni) obliki. Pri govorcu prve generacije iz posnetkov 

ugotovim, da uporablja bosanščino pogosteje kakor slovenščino. Oba jezika pa govori v narečju; 

ob uporabi bosanščine govori v vzhodnem bosanskem narečju (istočno-bosanski dijalekt), ki se v 

Bosni in Hercegovini govori na področju od Sarajeva na jugu do Tuzle na severu, medtem ko v 

slovenščini uporablja govor primorske narečne skupine, in sicer notranjsko narečje. Vsi 

sogovorci prihajajo iz istega kraja v Bosni in Hercegovini, zato menim, da do sprememb v 

besedišču ne prihaja zaradi sogovorcev, ampak na to verjetno vplivajo ljudje, s katerimi je 

govorec vsakodnevno v stiku. Sodelavci, sosedje, prijatelji so namreč iz različnih področij 

nekdanje skupne države Jugoslavije, zato v govoru prihaja do kombinacije več narečij (govorec  

glagol ceniti, ki bi v njegovem narečju imel fonetično podobo cijeniti, izgovori ciniti, do česar 

morda pripelje kombinacija ijekavščine in ikavščine). 

Govorec druge generacije prav tako uporablja vzhodno bosansko narečje (ko govori v 

bosanščini), pri uporabi slovenskega jezika pa govorec uporablja prvine dveh narečij, in sicer 

notranjsko (primorska narečna skupina) ter srednjesavinjsko, ki spada v štajersko narečno 

skupino. Pri uporabi bosanskega jezika ne prihaja do različnih fonetičnih uresničitev, kot se to 

dogaja pri govorcu prve generacije, saj govorec druge generacije govori v bosanščini največ s 

prvo generacijo, torej s starši ali sorodniki (velikokrat uporablja kombinacijo bosanskega in 

slovenskega jezika), ne uporablja pa bosanščine v pogovoru s prijatelji, ki prihajajo iz drugih 

področij nekdanje Jugoslavije. Takrat uporablja slovenski jezik, zato do fonetičnih različic v 

bosanskem jeziku pri govorcu druge generacije ne prihaja. 

Govorec tretje generacije največ govori v srednjesavinjskem narečju, besede, ki jih izreče v 

bosanskem jeziku, pa spadajo v vzhodno bosansko narečje.  

Uporaba bosanskega in slovenskega jezika ter preklapljanje med jezikoma sta torej odvisna od 

več dejavnikov. Do kodnega preklopa pride zaradi sogovorcev, teme in kraja pogovora. Na sam 

preklop vpliva tudi počutje in odnos do določene stvari ali teme pogovora (ko so pri govorcih 

prisotna čustva, uporabljajo jezik, v katerem se najlažje izražajo). 

Prva generacija priseljencev iz Bosne in Hercegovine se je šolala v domovini, kjer so se v šoli 

učili srbohrvaščino. Nekateri so se iz Bosne in Hercegovine priselili v Slovenijo tudi zaradi 
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šolanja in tu končali izobrazbo. V obeh primerih priseljenci prve generacije menijo, da je njihov 

materni jezik bosanščina in je kot taka prevladujoči jezik sporazumevanja. Kljub temu pa v 

javnem sporazumevanju uporabljajo slovenščino. Sklepam, da bi bil odstotek uporabe 

slovenščine nekoliko višji, če omenjena populacija ne bi bila zaposlena v slovenskih podjetjih, v 

katerih prevladuje delovna sila iz Bosne in Hercegovine. Ker so vsi priseljenci, med seboj 

uporabljajo bosanski oziroma srbohrvaški jezik.22 Tako kot prva generacija priseljencev iz Bosne 

in Hercegovine njihovi potomci oziroma druga generacija meni, da je njihov materni jezik 

bosanščina, pri zasebnem sporazumevanju jo tudi uporabljajo. Izpostaviti velja to, da bosanski 

jezik druga generacija priseljencev oziroma potomci prve generacije govori skupaj s slovenščino. 

Preklapljajo iz enega jezika v drugega, in sicer je preklop odvisen od teme pogovora ter 

sogovorca. Omenila bi tudi to, da se z otroki večkrat pogovarjajo v bosanskem jeziku kot z 

drugim sorodstvom, verjetno zato, ker želijo, da bi otroci ohranili bosanski jezik. Glede na ankete 

in posnetke ugotovim, da najmlajša generacija bosanski jezik tudi govori, vendar je njegov delež 

veliko nižji kot pri slovenščini. Tudi pri njih je preklop med jezikoma odvisen od teme pogovora 

in sogovorca. Opazim, da se dva govorca tretje generacije včasih pogovarjata tudi v bosanščini, 

vendar to počneta takrat, kadar se pogovarjata o isti tematiki kot s starši. Tako je torej potrjena 

tudi druga hipoteza, ki pravi, da se je bosanski jezik med priseljenci in njihovimi potomci 

obdržal.  

Glede na analize sklepam, da je najvišja stopnja individualne dvojezičnosti pri populaciji druge 

generacije priseljencev oziroma pri potomcih prve generacije priseljencev iz Bosne in 

Hercegovine, kar je razumljivo, saj so skupaj s starši Bosno in Hercegovino kar pogosto 

obiskovali. Tudi doma so starši z njimi govorili v bosanskem jeziku, medtem ko so se 

slovenskega učili v šoli. Sami s svojimi otroci govorijo bosansko, in to je dejansko vsa 

komunikacija, ki jo otroci imajo v bosanščini. Bosne in Hercegovine ne obiskujejo tako pogosto, 

ker skupaj s starši in starimi starši živijo v Sloveniji in potrebe po pogostejšem obisku Bosne in 

Hercegovine ter posledično uporabe bosanskega jezika na bošnjaških tleh tako rekoč ni. Bosno in 

Hercegovino obiščejo redko in takrat jim znanje bosanskega jezika, ki ga imajo, zadostuje. Po 

pogovorih z anketiranci lahko ocenim, da druga in tretja generacija govorita slovensko bolje kot 

bosansko, medtem ko prva generacija priseljencev iz Bosne in Hercegovine bolje obvlada 

                                                           
22 Priseljenci, ki so zajeti v anketi, so Bošnjaki in trdijo, da govorijo bosansko in ne srbohrvaško. 
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bosanski jezik. Vse tri generacije se pri pogovorih prilagajajo sogovorcem in to prilagajanje 

prispeva k izbiri jezika, ki ga govorijo. Velikokrat pri vseh treh generacijah med pogovorom 

pride do kodnega preklapljanja, ki ga sami anketiranci ne znajo pojasniti.  

Menim, da je učenje slovenskega jezika med priseljenci v Sloveniji potrebno oziroma nujno za 

ustrezno prilagajanje v družbo in način življenja države, v kateri priseljenci živijo. V Sloveniji iz 

dneva v dan organizirajo tečaje slovenskega jezika za tujce, tako začetne kot nadaljevalne, kar se 

mi zdi vsekakor pozitivno, predvsem za starejše generacije, ki slovenščine tako rekoč ne 

uporabljajo, saj so dejansko vsi družinski prijatelji Bošnjaki, v službi pa sodelavci prav tako 

prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije. Mlajše generacije so »prisiljene« uporabljati slovenski 

jezik v šolah in vrtcih ter tako sčasoma z uporabo slovenščine nimajo večjih težav. Prav tako 

menim, da je pri mlajših generacijah potrebno ohranjanje jezika staršev in starih staršev, v mojem 

primeru je to bosanski jezik. Glede na rezultate ankete se jasno vidi, da se bosanski jezik ohranja, 

vendar je pri najmlajši generaciji opazno šibkejši kot slovenski. Ali je to znamenje, da se počasi 

izgublja in bo čez nekaj časa popolnoma izgubljen? Vsekakor bi morali o tem razmišljati že 

danes in posredovati, saj bo verjetno sčasoma videti, da raba bosanskega jezika v zasebnem 

okolju, med družinskimi člani in drugimi sorodniki ne bo dovolj za njegovo ohranitev. Potomci 

priseljencev zato v verskih ustanovah organizirajo učne ure bosanskega jezika, saj se zavedajo, da 

se bo jezik tako lažje obdržal, kot če bi rabo bosanskega jezika prepustili samo domačemu okolju. 
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9   PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. SPOL: - M 

- Ž 

2. STAROST:  - do 20 let 

- od 20 do 40 let 

- več kot 40 let 

3. IZOBRAZBA: 

- nedokončana osnovna šola 

- dokončana osnovna ali nižja srednja šola 

- dokončana višja srednja šola (poklicna) 

- dokončana višja srednja šola (tehnična ali gimnazija) 

- dokončan višji študijski program 

- dokončan visok študijski program 

- dokončana univerza 

4. KRAJ BIVANJA: ___________________ 

5. SEM: 

- priseljenec iz __________ 

- domačin 

6. DRŽAVLJANSTVO (tudi dvojno): ______________ 

7. NARODNOSTNA PRIPADNOST 

- Slovenec 

- Bošnjak 

- drugo: __________ 
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- brez odgovora 

8. MATERNI JEZIK: 

- slovenščina 

- bosanščina 

- drugo: ___________ 

- brez odgovora 

9. NAVEZANOST NA OBMOČJE 

- kraj, v katerem živite 

- Slovenija v celoti 

- domovina 

- drugo: _______ 

- brez odgovora 

12. ALI SE PO VAŠEM MNENJU DOGAJA, DA JE POSAMEZNIK ZARADI PRIPADNOSTI DOLOČENI JEZIKOVNI 

SKUPNOSTI DISKRIMINIRAN NA NEKATERIH PODROČJIH (NPR. V IZOBRAŽEVANJU, ZAPOSLOVANJU, NA 

SODIŠČIH)? 

- da 

- ne 

- brez odgovora 

15. KAKO BI SAMOOCENILI VAŠE ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA? PRI OCENJEVANJU UPOŠTEVAJTE, DA JE: 

1 OZNAKA ZA »ZELO DOBRO« 

2 OZNAKA ZA »SREDNJE DOBRO« 

3 OZNAKA ZA »SLABO« 

4 OZNAKA ZA »ZELO SLABO« 

5 OZNAKA ZA »NIČ« 

ČE NE ŽELITE ODGOVORITI, OBKROŽITE »NE VEM«. 
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Razumem:  

zelo dobro  1 2 3 4 5 nič   

Berem:   

zelo dobro 1 2 3 4 5 nič 

Govorim:   

zelo dobro 1 2 3 4 5 nič 

Pišem:   

zelo dobro 1 2 3 4 5 nič 

ne vem  

16. KAKO BI OCENILI SVOJE ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA V PRIMERJAVI Z ZNANJEM BOSANSKEGA 

JEZIKA? PRI OCENJEVANJU UPOŠTEVAJTE, DA JE: 

1 OZNAKA ZA »PRECEJ BOLJE« 

2 OZNAKA ZA »BOLJE« 

3 OZNAKA ZA »ENAKO« 

4 OZNAKA ZA »SLABŠE« 

ČE NE ŽELITE ODGOVORITI, OBKROŽITE »BREZ ODGOVORA« 

Slovensko razumem  

precej bolje 1 2 3 4 slabše  

Slovensko berem   

precej bolje 1 2 3 4 slabše 

Slovensko govorim 
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precej bolje  1 2 3 4 slabše 

Slovensko pišem  

precej bolje 1 2 3 4 slabše 

brez odgovora 

17. KAKO OCENJUJETE RAZUMEVANJE ZAPISANEGA BESEDILA POSAMEZNIH JEZIKOV? PRI OCENJEVANJU 

UPOŠTEVAJTE, DA JE: 

1 OZNAKA ZA »POPOLNOMA RAZUMEM« 

2 OZNAKA ZA »RAZUMEM VSEBINO BESEDILA« 

3 OZNAKA ZA »RAZUMEM KAKŠNO POVED« 

4 OZNAKA ZA »RAZUMEM KAKŠNO BESEDO« 

5 OZNAKA ZA »BESEDILA NE RAZUMEM« IN 

 

ČE NA VPRAŠANJE NE ŽELITE ODGOVORITI, OBKROŽITE »BREZ ODGOVORA« 

slovenski jezik  

popolnoma razumem 1 2 3 4 5 ne razumem  

bosanski jezik   

popolnoma razumem 1 2 3 4 5 ne razumem 

brez odgovora 

18. KAKO OCENJUJETE RAZUMEVANJE GOVORJENEGA BESEDILA POSAMEZNIH JEZIKOV? PRI 

OCENJEVANJU UPOŠTEVAJTE, DA JE: 

1 OZNAKA ZA »POPOLNOMA RAZUMEM« 

2 OZNAKA ZA »RAZUMEM VSEBINO BESEDILA« 
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3 OZNAKA ZA »RAZUMEM KAKŠNO POVED« 

4 OZNAKA ZA »RAZUMEM KAKŠNO BESEDO« 

5 OZNAKA ZA »BESEDILA NE RAZUMEM« IN 

ČE NA VPRAŠANJE NE ŽELITE ODGOVORITI, OBKROŽITE »BREZ ODGOVORA« 

slovenski jezik  

popolnoma razumem 1 2 3 4 5 ne razumem  

bosanski jezik   

popolnoma razumem 1 2 3 4 5 ne razumem 

brez odgovora 

ZASEBNO SPORAZUMEVANJE     

19. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI Z 

DRUŽINSKIMI PRIJATELJI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

20. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI S SOSEDI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

21. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI Z BRATI IN 

SESTRAMI? 

- slovenski 

- bosanski 
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- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

22. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI Z OČETOM? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

23. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI Z MATERJO? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

24. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI S TASTOM? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

25. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI S TAŠČO? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

26. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI S 

PARTNERJEM?  

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

 



80 

 

27. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI Z OTROKI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

28. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI Z DRUGIM 

SORODSTVOM? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

JAVNO SPORAZUMEVANJE 

29. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI V ŠOLI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

30. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI V VRTCU? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

31. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI NA 

AVTOBUSU? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 
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32. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI V CERKVI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

33. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JE ZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI V TRGOVINI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

34. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI NA POŠTI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

35. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI NA BANKI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

36. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI V SLUŽBI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________  
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37. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI V GOSTILNI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

38. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI V 

AMBULANTI? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

39. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI V DRUŠTVIH? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

40. KATERI JEZIK OZIROMA KOMBINACIJA JEZIKOV JE PRI VAS PRISOTNA PRI KOMUNIKACIJI V ŠPORTU? 

- slovenski 

- bosanski 

- slovensko-bosanski 

- drugo: _____________ 

 

 

 

 

 

 


