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The importance of the knowledge of the Slovenian, Hungarian and a foreign language in relation 
to employment in the ethnically mixed area of Prekmurje is defined in the introduction of the 
article. Different research approaches in dealing with the link between knowledge of language and 
workplace are presented in the analytically relevant literature. Selected empirical research data 
with regard to informal language learning at the language schools in the ethnically mixed area of 
Prekmurje is presented.
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531. Uvod 
Jezik je pomembno sredstvo komunikacije, nekakšno socialno orodje, bistveno 
za interakcijo z družbo. Prav jezik je tisti člen, ki zaznamuje družbo ter povezuje 
oziroma razdvaja ljudi. Sobivanje dveh ali več jezikovnih zvrsti na območju 
določene družbenopolitične skupnosti opredeli družbo kot večkulturno. Stiki 
med jeziki odsevajo družbene odnose, ki vplivajo na različne jezikovne procese, 
kot na primer na ohranjanje jezika, jezikovno prilagajanje ali opuščanje jezika 
(Novak Lukanovič 2003, 1–17).

Slovenski jezik na narodno mešanem območju v Prekmurju prihaja v stik z 
drugim, to je madžarskim jezikom. Ta stik ni naključen, jezikovno območje je 
definirano kot narodno mešano območje, kjer na podlagi ustave in zakonodaje 
pripadajo obema jezikoma, slovenskemu in madžarskemu, enake funkcije.1 Na 
narodno mešanem območju je vzpostavljena institucionalna dvojezičnost, oprta 
na funkcionalno dvojezičnost pripadnikov večine in manjšine (Nećak Lük 1998, 
333). Poleg slovenskega in madžarskega jezika, ki imata na narodno mešanem 
območju v Prekmurju status uradnega jezika, pa se v zadnjem času, predvsem iz 
ekonomskih vzrokov, vedno bolj pojavljata potreba in zahteva po znanju tujega 
jezika. Ekonomski faktorji vplivajo na motivacijo ljudi za učenje in rabo jezikov, 
kar se odraža v vlogi in položaju posameznih jezikov na jezikovnem trgu (Novak 
Lukanovič 2011, 327–336) narodno mešanega območja. 

V prispevku izhajam iz trditve, da je znanje jezika, predvsem drugega ali tujega, 
močno povezano z delovnim mestom. Prav ta povezava pa zaznamuje motivacijo 
posameznika za učenje drugega ali tujega jezika v okviru neformalnega 
izobraževanja, ki se izvaja v jezikovni šoli. V prispevku predstavljam primer 
jezikovne šole, ki deluje na narodno mešanem območju v Prekmurju.

1. Izhodišče 
Učenje in znanje jezika je povezano z ekonomskimi spremenljivkami, zato je v 
izhodišču treba poudariti povezavo jezika in ekonomije. Le redki ekonomisti so 
v raziskovanje ekonomskih tem vključili jezikovna vprašanja, prav tako pa so se 
redki jezikoslovci lotili obravnavanja jezika z ekonomske perspektive.2 V 80. in 90. 
letih 20. stoletja so se v znanstveni literaturi pojavile interdisciplinarno zastavljene 
raziskave, ki so jih izvajali v večjezičnih / večkulturnih okoljih v svetu (Grenier 
& Vaillancourt 1983; Edwards 1985; Grin 1996). Raziskovalci so z analizo 
empiričnih podatkov poskušali zaznati vpliv znanja jezika na zaposlitev in zaslužek. 
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54 Pregled in analiza relevantne literature kažeta, da se avtorji obravnavanja povezave 
jezika in ekonomije lotevajo parcialno in v raziskavah povezujejo posamezne 
ekonomske spremenljivke z znanjem ali rabo specifičnega jezika – manjšinskega 
ali tujega. Tako navajajo vpliv jezika na socialno-ekonomski položaj posameznika 
in posledično na njegov zaslužek med belim in črnim prebivalstvom Amerike 
(Becker 1957). Znanje jezika ocenjujejo kot posameznikov človeški kapital, 
ki je zanj prednost (Vaillancourt 1978). Pri izbiri in rabi posameznega jezika 
so analize številnih jezikovnih gibanj dokazale in potrdile moč ekonomskega 
elementa (Edwards 1985), kar potrjuje, da ekonomski faktorji vplivajo na 
etnolingvistično vitalnost3 skupnosti in prispevajo k vrednotenju raznolikosti. 
Nadaljnje raziskave v nekaterih večkulturnih okoljih v svetu so potrdile prispevek 
ekonomskega faktorja, ki se nanaša na zaščito in promocijo manjšinskih jezikov 
(Grenier, Vaillancourt 1983; Grin 1996). 

Ljudje imajo do jezika oz. jezikov različen odnos, mnogokrat zelo subjektivno 
obarvan in odvisen tudi od številnih objektivnih kazalcev. Prav tako so percepcije 
posameznika o sporazumevalni jezikovni zmožnosti zelo različne in marsikdo 
se šele na delovnem mestu, ko se sooča z drugim / s tujim jezikom, zave, da 
za uspešno sporazumevanje ne zadošča zgolj jezikovna zmožnost. Izjemno 
pomembni so tudi vidiki sociolingvistične zmožnosti, ki je povezana z znanjem 
in s spretnostmi, ki jih zahteva družbena razsežnost jezika (Skela 2011). Raven 
jezikovnega znanja (Skupni evropski referenčni okvir za učenje, poučevanje 
in ocenjevanje – SEJO)4 postane za posameznika pomembna šele pri študiju 
in zaposlovanju. Tako objektivne okoliščine posameznika spodbudijo in 
motivirajo, da se odloči za izpopolnjevanje znanja jezikov. To izpopolnjevanje je 
lahko usmerjeno, organizirano ali pa si posameznik jezikovna znanja pridobiva 
sam. Razlogi in motivi za učenje so različni in niso vedno ekonomsko motivirani. 
Znanje jezika ni samo nekaj, kar se naučiš v šoli in z zaposlitvijo pozabiš, saj 
prav z zaposlitvijo znanje jezika pridobi drugačno vrednost. Narava svetovnega 
gospodarstva se spreminja in zahteva mnoga nova znanja, med katerimi je tudi 
znanje jezikov. Jezikovno znanje dobiva z globalizacijo nove razsežnosti in 
drugačno vrednost.

Literatura navaja, da učenje jezikov vpliva na uspeh posameznika v njegovi 
poklicni karieri.5 Če delo vključuje stike z govorci tujega jezika, je prav znanje 
jezika pomemben člen gradnje odnosa s strankami, ki komunicirajo v drugem 
ali tujem jeziku. Prav tako je znanje jezika pomembno pri prodaji in pogajanjih 
ter prispeva k uspešnemu podpisu pogodb. Znanje drugega / tujega jezika je 
pomembno pri iskanju nove zaposlitve, pri napredovanju na delovnem mestu 
ter na poslovnih potovanjih v tujini. Podjetja, ki trgujejo na mednarodnih trgih, 
zahtevajo vedno boljše jezikovno znanje svojih zaposlenih. 

68 / 2012  TREATISES AND DOCUMENTS  JOURNAL OF ETHNIC STUDIES
SOfIjA ZVER Language Learning is an Investment: The Case of Language Schools 
in Ethnically Mixed Area in Prekmurje



55Med razlogi za učenje drugega / tujega jezika literatura (Baláz, Williams & Kollár 
2004; Albu 2008) navaja razloge, ki so povezani z migracijo, mobilnostjo, in to 
tako pri zaposlovanju kot pri študiju v drugi državi.

Za vsako delovno mesto je ključnega pomena, da je zaposleni sposoben dobro 
in učinkovito komunicirati tako na vertikalni kot horizontalni ravni. Študije 
potrjujejo, da imajo pri zaposlitvi prednost posamezniki z dobrim znanjem 
uradnega jezika države, saj jim ta omogoča produktivno interakcijo s sodelavci, 
podrejenimi in z nadrejenimi.6 

Lang (1986) opozarja, da v podjetju, v katerem so zaposleni posamezniki, ki 
pripadajo različnim jezikovnim skupinam, mnogokrat prihaja do nepredvidenih 
težav, ki so posledica nerazumevanja prav zaradi jezika. V nekaterih primerih 
lastniki kapitala oziroma vodilni govorijo en, večina delovne sile pa drug jezik. 
Nerazumevanje oziroma komunikacijske težave lahko povzročijo napake in 
dodatne stroške. Prav tako k učinkovitemu poslovanju ne prispeva ločevanje 
oziroma celo segregacija med delovnima skupinama glede na jezik.

Breton in Mieszkowski (1975), Hočevar (1975) in Vaillancourt (1980) so 
definirali različne dejavnike, ki vplivajo na rabo jezika na delovnem mestu. 
Obravnavali so položaj jezika na različnih mednarodnih trgih in položaj oziroma 
vlogo jezika vodilnih v podjetju.

Možnosti za uspešno zaposlitev se povečajo, če posameznik poleg uradnega 
oziroma državnega jezika obvlada še tuj jezik. Osebe, ki govorijo drug / tuj 
jezik, imajo večje možnosti zaposlitve v tujini in možnost zaposlitve na boljšem 
oziroma vodilnem delovnem mestu, saj s tekočim znanjem drugega jezika lahko 
premagajo jezikovne bariere, ki bi lahko povzročile poslovni neuspeh.

Znanje jezika pa ne pomeni samo boljšega uveljavljanja posameznika na 
konkurenčnem trgu dela. Posamezniki z jezikovim znanjem ne pridobijo 
samo sposobnosti komunikacije z drugimi, sposobnosti razumeti druge in 
biti razumljen, ampak pridobijo z jezikom, ki je del kulture, tudi višjo stopnjo 
medkulturnega razumevanja. Znanje drugih jezikov ter poznavanje kulture 
in družbe je pomembno sredstvo za izboljšanje medkulturne interakcije ter 
prispeva k povečanju družbene blaginje.7

V današnjem času je opaziti, da se zaradi tokov mednarodnega gospodarstva, 
integracijskih in globalizacijskih procesov povečuje pomen znanja jezika, vedno 
bolj pa sta zaznavni tudi njegova povezanost in soodvisnost z ekonomskimi 
spremenljivkami. Na eni strani se razvijajo procesi globalne organizacije 
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56 ekonomije in kapitala, na drugi strani pa v teh procesih nastopajo ljudje in 
organizacije, ki morajo med seboj dobro in hitro komunicirati, da dosežejo 
uspehe in cilje, ki jih narekuje kapital (Cameron 2005). Z globalizacijo se 
vedno bolj povečuje zanimanje za večjezičnost, kar pa pred nas postavlja 
vprašanje, ali globalizacijski procesi spreminjajo klasičen koncept večjezičnosti 
in podpirajo predvsem večjezičnost, v kateri vodilno vlogo zaznamuje eden od 
tako imenovanih “hegemonskih” jezikov. Glede na to, da države, kjer je eden 
od uradnih jezikov angleški, ustvarijo daleč največji delež bruto družbenega 
produkta v svetu, je prevlada angleščine v gospodarstvu nekako samoumevna. 
Nekdo, ki tekoče govori angleško (ne glede na to, ali je angleščina njegov materni, 
prvi ali drugi tuji jezik), ima več možnosti za zaposlitev in posledično boljši 
zaslužek. To vodi v vedno večje število govorcev angleškega jezika in posledično 
v vedno manjšo vrednost znanja tega jezika. Ob tem je treba omeniti še eno 
silnico, ki vlada v ekonomskem svetu, da namreč določene lastnosti oziroma 
rešitve postanejo standard. Če je še pred leti hotel, ki je v sobah ponujal dostop 
do televizijskih programov v različnih jezikih, za to storitev dodatno zaračunaval, 
pa je danes ta storitev postala standard. To pomeni, da znanje angleščine samo 
po sebi ne prinaša več iste dodane vrednosti oziroma večjega zaslužka kot nekoč. 
To pomeni, da so govorci angleščine, ki jim je ta prvi jezik, v prednosti, saj prej 
omenjeni pogoj že izpolnjujejo. Prav zaradi tega dejstva pa se spreminjata vloga 
in vrednost drugega, neangleškega jezika. Tako se pojavlja model dvojezičnosti, 
ki ga zaznamuje povezava lokalnega jezika z enim od “glavnih jezikov”. To pa, tudi 
po mojem mnenju, spodkopava večjezičnost,8 kot jo definirajo družboslovne ali 
humanistične vede (Grin idr. 2010, 11).

3. Neformalno učenje jezikov na narodno 
mešanem območju v Prekmurju
Na podlagi analize relevantne literature, ki sem jo navedla v zgornjem poglavju, 
ter rezultatov že opravljenih raziskav na narodno mešanih območjih v Sloveniji9 
sem postavila hipotezo, da na narodno mešanem območju v Prekmurju na 
učenje, znanje in rabo jezikov (slovenskega, madžarskega in tudi tujega) ne vpliva 
samo status narodno mešanega / dvojezičnega območja, ampak jezikovni trg 
močno zaznamujejo integracijski in globalizacijski procesi, ekonomski razvoj 
območja in čezmejno sodelovanje.

V Sloveniji je na narodno mešanem območju dvojezičnost zagotovljena na 
institucionalni ravni.10 Formalno je zagotovljeno tudi finančno stimulirano 
dvojezično poslovanje. V javnih institucijah zaposlenemu posamezniku, ki pri 
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57delu uporablja dva jezika (slovenski in madžarski), pripada finančni dodatek,11 
kar pomeni, da ima znanje dveh jezikov vrednost, povezano z dodatkom za 
dvojezično poslovanje. V tem primeru ima dvojezičnost ne samo simbolno, 
ampak tudi ekonomsko vrednost. Čeprav je dvojezičnost formalno zagotovljena, 
pa je vedno posameznik tisti, ki se sam odloči za rabo določenega jezika oziroma 
za rabo določenega jezikovnega vzorca. Izbira in raba jezika na narodno mešanem 
območju imata vedno tudi subjektivno vrednost. Poleg subjektivne vrednosti pa 
ima za posameznika znanje jezika tudi objektivno-ekonomsko vrednost. 

Poleg osnovnih hipotez, da na učenje, znanje in rabo jezikov na narodno 
mešanem območju vplivajo integracijski, globalizacijski procesi ter čezmejno 
sodelovanje, ki prispevajo k ekonomski razvitosti območja, sem postavila 
naslednjo pod-hipotezo. Posamezniki na dvojezičnem območju se vključujejo v 
neformalno izobraževanje s ciljem, da si pridobijo ustrezno jezikovno znanje v 
madžarskem jeziku, ki ga potrebujejo pri pridobitvi zaposlitve ali pri opravljanju 
dela, za kar so finančno stimulirani (dodatek za dvojezično poslovanje). Pod-
hipotezo sem empirično preverila z raziskavo na izbranem vzorcu (jezikovna 
šola) in z metodo vprašalnika. Z vprašalnikom sem želela ugotoviti, v katerih 
jezikih se posamezniki dodatno izobražujejo, ali se izobražujejo v manjšinskem 
jeziku ter ali njihovo področje zaposlitve zahteva znanje manjšinskega ali tujega 
jezika.

V prispevku poudarjam najpomembnejše rezultate odgovorov, ki prispevajo 
k razjasnitvi motivov za neformalno učenje tujega in manjšinskega jezika. 
Pričakovala sem, da se bodo posamezniki vključevali v neformalno izobraževanje 
s ciljem, da si pridobijo ustrezno jezikovno znanje različnih jezikov, predvsem pa 
izboljšajo znanje madžarskega jezika, oziroma da si pridobijo višjo raven znanja 
madžarskega jezika, kar jim omogoča zaposlitev in tudi boljše delovno mesto v 
javnih institucijah. Pričakovala sem, da se posamezniki zavedajo, da jim ustrezna 
komunikacija v madžarskem jeziku odpira možnost čezmejnega poslovnega 
sodelovanja.

Z raziskavo sem želela tudi ugotoviti, ali se posamezniki zavedajo, da živijo in 
delajo na narodno mešanem območju, kjer je znanje madžarskega jezika dodana 
vrednost.12

3.1 Predstavitev izbranih empiričnih rezultatov

Konec leta 2010 sem v okviru doktorskega študija Humanistika in družboslovje, 
področje Jezikoslovje, izvedla na Ljudski univerzi v Lendavi raziskavo z 
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58 naslovom Položaj jezikov na jezikovnem trgu na narodnostno mešanem 
območju v Prekmurju. Pripravila sem vprašalnik, ki se je nanašal na neformalno13 

izobraževanje. Vprašalnik je bil strukturiran, vseboval je osemnajst vprašanj, in 
sicer (osem vprašanj) odprtega in (deset vprašanj) zaprtega tipa (Fink 2003). 
Vprašanja so obsegala sklop o rabi jezika, sklop o samooceni znanja slovenskega, 
madžarskega in tujega jezika, sklop o dodatku za dvojezičnost, sklop o jezikovnih 
tečajih ter sklop o podatkih vprašanega (starost, spol, izobrazba, področje 
zaposlitve). Vprašalnik sem razdelila med posameznike, ki so obiskovali jezikovno 
šolo. Vključila sem vse posameznike, ne glede na jezikovni tečaj. Na vprašalnik je 
odgovorilo vseh 50 posameznikov / udeležencev (100-odstotna realizacija), ki so 
se na Ljudski univerzi neformalno izobraževali v različnih jezikih: 79 odstotkov 
se jih je izobraževalo v angleškem jeziku, 6,4 odstotka v madžarskem jeziku in 
14,6 odstotka v nemškem jeziku. Od tega se jih je 58,3 odstotka prvič udeležilo 
jezikovnega tečaja.

Podatke sem kvalitativno in kvantitativno analizirala, statistična analiza pa je bila 
opravljena s pomočjo SPSS. Rezultati so pokazali, da se je, glede na izobrazbo, za 
jezikovno izpopolnjevanje odločilo največ anketirancev s srednjo izobrazbo (62,5 
odstotka), sledijo pa jim anketiranci (25 odstotkov) z univerzitetno izobrazbo. Ti 
podatki ne presenečajo glede na dejstvo, da se danes poslovno in delovno okolje 
hitro spreminjata in se od zaposlenega posameznika zahteva hitro prilagajanje, in 
to ne glede na starost, delovno mesto, delovno dobo ali strokovno izobrazbo. Ker 
so anketirancem s srednjo izobrazbo posamezniki z višjo izobrazbo konkurenca 
na trgu dela, je to verjetno razlog, da se v večjem številu udeležujejo dodatnih 
jezikovnih in, predvidevam, tudi drugih izpopolnjevanj.

Največ anketirancev prihaja iz gospodarstva (73 odstotkov), sledijo jim zaposleni 
v izobraževalnih institucijah (10,4 odstotka), nato v turizmu in zdravstvu (16,6 
odstotka). Večina (81,3 odstotka) jih zaseda nevodilna delovna mesta, le nekaj 
manj kot 20 odstotkov (18,7 odstotka) jih je na vodilnih položajih.

Podatek, da se največ v gospodarstvu zaposlenih anketirancev odloča za 
dodatno izobraževanje, je zelo pomemben, saj se tako zaposleni kot delodajalci 
zavedajo, da zaradi uveljavitve internacionalizacije poslovanja ter integracije v 
skupni evropski trg in prostor, znanje jezika postaja nuja. Grin (2006) poudarja, 
da je posameznik z dvo- oziroma večjezičnimi sposobnostmi bolj uspešen 
pri pridobivanju dela in pri zaslužku. Če sta znanje in jezikovna spretnost 
pridobljena v izobraževalnem procesu (formalno, neformalno), to pomeni, da 
izobraževanje prinese koristi, ki jih lahko primerjamo z ekonomskimi elementi 
(izobraževanje je kot plačilo donosnih premij). Čeprav je izobraževanje drago, 
tako za posameznika kot družbo, ga je treba razumeti kot naložbo, katere stopnjo 
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59donosa lahko ocenimo. Kot donosno lahko naložbo definiramo že, če ne glede na 
čas in jezikovna izobraževanja (pri pridobivanju jezikovnega znanja J2 ali tujega 
jezika – investicija) prinese posamezniku zaposlitev oziroma dohodek. 

Konkurenca je iz dneva v dan večja, zato se morajo posamezniki, če želijo 
konkurirati drugim, dodatno izobraževati. Analiza rezultatov kaže, da se tega 
najbolj zavedajo anketiranci na nevodilnih položajih. Preseneča pa dejstvo, 
da med posamezniki ni nikogar, ki bi bil zaposlen v javni upravi (na občini, 
sodišču, itd.), kjer je prav tako potrebno znanje jezikov, predvsem madžarskega 
jezika. Predvidevam lahko, da se zaposleni v javni upravi ne odločajo za 
dodatno izobraževanje v jezikovnih šolah, saj tega ne potrebujejo, ker naj bi 
med dvojezičnim izobraževanjem pridobili ustrezno znanje madžarskega jezika. 
Rezultati raziskav tega ne potrjujejo.14

Graf 1: Prikaz neformalnega izobraževanja po delovnih področjih

Na vprašanje “Katere jezike govorite?” so vsi na prvo mesto postavili slovenski 
jezik, kar je razumljivo. Na drugo mesto je nekaj manj kot polovica vprašanih 
(43,8 odstotka) postavila angleški jezik, tretjina vprašanih (33,3 odstotka) je na 
drugo mesto uvrstila madžarski jezik, 22,9 odstotka pa nemški jezik. Nemščina je 
bila v preteklosti obvezen tuj jezik v osnovnih šolah, kar utemeljuje podatek, da 
je relativno veliko posameznikov navedlo visoko stopnjo znanja nemškega jezika. 

 RAZPRAVE IN GRADIVO REVIJA ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA  68 / 2012
SOfIjA ZVER Učenje jezika je investicija: Primer jezikovne šole 

na narodno mešanem območju v Prekmurju

0

20

40

60

80

 GOSPODARTSVO  TURIZEM  ZDRAVSTVO IZOBRAŽEVANJE
      INSTITUCIJE



60 Na vprašanje “V katerem jeziku se izpolnjujete v jezikovni šoli?” jih je kar 79,2 
odstotka odgovorilo, da v angleškem jeziku, 14,6 odstotka v nemškem jeziku in 
samo 6,3 odstotka v madžarskem jeziku. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da se 
ljudje na narodno mešanem območju v Prekmurju najraje odločijo za dodatno 
izpopolnjevanje v znanju angleškega jezika, madžarščina kljub svojemu statusu in 
dodani vrednosti na tem območju ostaja v ozadju.

Več kot polovici udeležencev (64 odstotkom) izpopolnjevanje financira podjetje, 
tretjina (31,3 odstotka) si izobraževanje financira sama, 4,7 odstotka anketirancev 
je navedlo kot odgovor drugo.

Da sta izobrazba in znanje pomembna dejavnika sodobne družbe, se dobro 
zaveda vedno več delodajalcev, ki na vlaganje v izobraževanje ne gledajo več 
kot na strošek, temveč kot investicijo. Zato je razumljiv podatek, da jezikovno 
izobraževanje svojih zaposlenih financirajo podjetja.

Večina vprašanih (97,9 odstotka) je navedla, da se na delovnem mestu zahteva 
znanje slovenskega jezika. Podatki o zahtevanem znanju slovenskega jezika na 
delovnem mestu se ujemajo s podatki analize zaposlitvenih oglasov,15 kjer je 
slovenski jezik zahtevan v skoraj vseh oglasih.

Na vprašanje “Ali na delovnem mestu zahtevajo madžarski jezik?” jih je 81,3 
odstotka odgovorilo z ne. 

Ne glede na to, da slovenska ustava,16 statuti narodno mešanih občin, številni 
zakoni in predpisi določajo, da sta na narodno mešanem območju uradna 
slovenski in madžarski jezik, delodajalci znanja dveh jezikov ne postavljajo kot 
pomemben pogoj pri zaposlovanju. Odgovor lahko utemeljimo z dejstvom, da 
posamezniki, ki se dodatno izobražujejo, niso zaposleni v javnih institucijah, 
ampak so večinoma zaposleni v gospodarskih družbah, ki institucionalne 
dvojezičnosti ne spoštujejo tako, kot je zapisana v pravnih dokumentih. O 
tem poročajo tudi rezultati druge raziskave.17 V zasebnih podjetjih se znanje 
madžarskega jezika zahteva le takrat, ko je od znanja jezika odvisna višina 
zaslužka (komunikacija povečuje prodajo, odpira vrata v poslovni svet, itd.).

Na vprašanje “Ali se na delovnem mestu zahteva angleški jezik?” jih je 70,8 
odstotka odgovorilo z da. Tudi ta podatek se ujema z analizo zaposlitvenih 
oglasov, kjer se kot pogoj za zaposlitev največkrat zahteva znanje angleškega 
jezika,18 saj je po besedah Palčiča (2005) brez dvoma “najpomembnejši in najbolj 
razširjeni svetovni jezik, brez katerega si ne moremo predstavljati sodobnega 
poslovanja in raziskovanja”.
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61Iz podatkov predstavljene raziskave ugotavljam, da se angleškemu jeziku 
pripisuje večja prepoznavna vrednost in višje mesto na hierarhični lestvici 
kot madžarskemu jeziku, in to predvsem zaradi njegovega globalnega statusa. 
Po rezultatih na Danskem narejene študije Stiga Hjarvarda (1999), ki kaže 
povezavo med stopnjo izobrazbe in stališčem do jezika, ugotovimo, da ljudje 
z višjo izobrazbo in bolje plačanim delom sprejemajo angleščino v vsakdanjem 
življenju. Starejša, manj izobražena generacija pa je zaradi slabše jezikovne 
spretnosti bolj skeptična. Angleški jezik povezujejo s privlačnim življenjskim 
slogom in z identiteto. Angleščina pa ni več zgolj vir statusa in identitete, 
temveč tudi smisla.

Na vprašanje “Ali ste za znanje jezika na vašem delovnem mestu posebej 
nagrajeni?” jih je 91,7 odstotka odgovorilo z ne.

Posamezniki, ki niso zaposleni v javnih institucijah in ne dobivajo finančnega 
dodatka za dvojezično poslovanje,19 menijo, da do njega tudi drugi niso upravičeni. 
Zanimivo pa je, da se tudi posamezniki, ki so zaposleni v zavarovalništvu, trgovini 
ali banki in se vsakodnevno srečujejo z rabo dveh jezikov, ker pri svojem delu s 
strankami komunicirajo v obeh jezikih, ne strinjajo z dodatkom za dvojezično 
poslovanje. Po njihovem mnenju se rabe dveh jezikov (uradnih) ne bi smelo 
finančno ovrednotiti.20 Zakaj ta dodatek obstaja, posamezniki ne vedo natančno, 
toda zaradi dejstva, da sta na narodno mešanem območju uradna dva jezika, bi 
za vsakega posameznika na tem območju moralo biti znanje uradnih jezikov 
obvezno in tako pomembno kot pisanje in branje, ki pa nista nikoli dodatno 
finančno ovrednotena.

V raziskavi me je zanimala tudi stopnja znanja posameznega jezika (slovenskega, 
madžarskega in tujega). Stopnjo znanja jezika so posamezniki ocenjevali sami 
(samoevalvacija). Zavedam se, da so rezultati močno subjektivni, toda kljub temu 
nakazujejo orientacijsko stopnjo znanja in omogočajo primerljivost posameznih 
jezikov:

 ◆ Slovenski jezik zelo dobro govori 75 odstotkov anketirancev, zelo dobro piše 
66,7 odstotka anketirancev, zelo dobro razume večina, to je 91,7 odstotka 
anketirancev, in zelo dobro bere 91,7 odstotka anketirancev. 

 ◆ Madžarski jezik zelo dobro govori 6,3 odstotka anketirancev, zelo dobro piše 
2,1 odstotka anketirancev, zelo dobro razume 12,5 odstotka anketirancev in 
zelo dobro bere le 8,3 odstotka anketirancev.

 ◆ Tuji jezik zelo dobro govori 12,5 odstotka anketirancev, zelo dobro piše 8,3 
odstotka anketirancev, zelo dobro razume 20,8 odstotka anketirancev in zelo 
dobro bere 22,9 odstotka anketirancev.
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62 Razlike po posameznih ravneh so realne, preseneča pa, da je znanje tujega jezika 
(vseh ravni) ocenjeno bolje kot znanje madžarskega jezika, v katerem so se tudi 
izobraževali (dvojezična osnovna šola) in ki je jezik, s katerim vsakodnevno 
prihajajo v stik.

Zanimiv je še podatek, da podjetja za vsa nevodilna delovna mesta zahtevajo 
znanje slovenskega jezika (v 97,4 odstotka zahtevajo znanje slovenskega jezika), 
prav tako ga povsod zahtevajo za vodilne položaje (100 odstotkov).

Kar se tiče znanja tujega jezika, ga na nevodilnih položajih zahtevajo le pri 12,8 
odstotka vprašanih, na vodilnih položajih pa le pri 44,4 odstotka vprašanih. 
Glede na druge vire smo pričakovali nekoliko drugačen rezultat, saj raziskave 
sporočajo, da je znanje tujega jezika, predvsem angleškega, za vodstveni kader 
obvezen pogoj – condicio sine quanon! (Grin 2010; Novak Lukanovič 2011).

V raziskavi smo ugotavljali, ali je znanje določenega jezika povezano z določenim 
področjem, in dobili naslednje rezultate:

 ◆ Področje gospodarstva največkrat zahteva znanje slovenskega jezika, sledita 
mu tuji in madžarski jezik.

 ◆ Področje zobraževanja največkrat zahteva znanje slovenskega jezika, sledita 
mu tuji in madžarski jezik.

 ◆ Področje zdravstva največkrat zahteva znanje slovenskega jezika, sledita mu 
tuji in madžarski jezik.

 ◆ Področje turizma največkrat zahteva znanje slovenskega jezika, sledita mu tuji 
in madžarski jezik.

Rezultati kažejo, da se na narodno mešanem območju v Prekmurju največkrat 
zahteva uradni jezik Republike Slovenije (slovenski jezik), sledi mu tuji jezik, 
in sicer angleščina. Madžarski jezik je ne glede na enakopraven status na 
dvojezičnem območju v Prekmurju uvrščen na tretje mesto.

Posamezniki se najraje odločajo za dodatno izobraževanje v angleškem 
jeziku. Madžarski jezik je po podatkih vprašanih zelo v ozadju, kljub dejstvu, 
da se na narodno mešanem območju v Prekmurju od zaposlenih v javnih 
institucijah zahteva zelo dobro znanje madžarskega jezika, zaposleni pa za 
znanje manjšinskega jezika dobivajo finančni dodatek, ter dejstvu, da veliko 
podjetij poslovno posluje s sosednjo Madžarsko. Predvidevamo lahko, da 
je nezainteresiranost posameznikov za dodatno izobraževanje in jezikovno 
izpopolnjevanje v madžarskem jeziku v neprestižnem položaju madžarskega 
jezika in njegovi globalni nemoči.
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634. Zaključek
V raziskavi postavljeno pod-hipotezo, da se posamezniki na dvojezičnem 
območju vključujejo v neformalno izobraževanje s ciljem, da si pridobijo ustrezno 
jezikovno usposobljenost v madžarskem jeziku, ki jo potrebujejo pri zaposlitvi ali 
na delu, lahko zavrnem. Hipotezo, da učenje, znanje in raba jezikov (slovenskega, 
madžarskega in tudi tujega) vpliva na jezikovni trg, ki ga močno zaznamujejo 
integracijski in globalizacijski procesi ter ekonomski razvoj območja in čezmejno 
sodelovanje, pa lahko na podlagi rezultatov raziskave med udeleženci jezikovne 
šole potrdim.

Da je znanje več jezikov vrednota, ki posamezniku odpira mnoga vrata, tako v 
profesionalnem kot v osebnem življenju, je bilo stališče vseh vprašanih. Jezik ni 
le šolski predmet, temveč nekaj, kar je danes nujno potrebno in nam pomaga 
pri razvoju samozavesti, komunikacijskih sposobnosti ter je ključ do zaposlitve 
v tujini in bogatejšega življenja doma. Aktivna raba dveh / več jezikov daje 
posamezniku prednost pri poslovanju, obenem pa je tudi človeški kapital, saj 
daje posamezniku več možnosti za uveljavljanje na trgu dela. Znanje jezika ni 
več samo identiteta posameznika, ampak se spreminja v tržno blago, ločeno od 
identitete (Heller 2003).

Čeprav rezultati ankete niso prikazali vrednosti madžarskega jezika tako, kot 
sem pričakovala, pa zagotovo lahko trdim, da je znanje madžarskega jezika 
pomembno pri čezmejnih poslovnih stikih in pri vključevanju v poslovni svet 
sosednje države. Znanje madžarskega jezika na narodno mešanem območju 
Prekmurja ima za posameznika dodano vrednost, omogoča mu zaposlitev v 
ustanovah javnega značaja in ga v svojem okolju dodatno finančno stimulira, 
obenem pa omogoča mobilnost in vključevanje tudi na drugi, sosednji trg. 
Rezultati so pokazali, da se posamezniki naučijo madžarski jezik v šoli, ker pa 
so z njim v vsakdanjem stiku, ne čutijo potrebe, da bi se v njem izpopolnjevali, 
kajti v neposrednem stiku z govorci madžarskega jezika se ti prilagodijo in 
primaknejo k slovenskem jeziku (Novak Lukanovič 2002, 2003). To nam 
potrjuje podatek, da je kar tretjina vprašanih postavila madžarski jezik na 
drugo mesto. Dodatek za dvojezično poslovanje je finančna stimulacija za rabo 
dveh jezikov in s tem za zagotavljanje dvojezičnega poslovanja na narodno 
mešanem območju. Na podlagi svojih sicer skromnih podatkov ugotavljam, 
da finančni dodatek ni dovolj učinkovit in da bi bilo treba pri zaposlovanju v 
javnih ustanovah zahtevati in preverjati stopnjo znanja madžarskega jezika 
ter uporabiti druge mehanizme za promocijo rabe madžarskega jezika na 
delovnem mestu.
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64 Strinjam se s trditvijo Sonje Novak Lukanovič (2011, 334), ki pravi, da interakcija 
med jezikom in ekonomskimi spremenljivkami “poteka v smeri posameznika in 
družbe in ustvarja koristi in prednosti, ki so težko izmerljive”.

Vikont Etienn Davignon (2008, 3) pa poudarja, da so jeziki ključ do kultur, ki jih 
predstavljajo. Večjezičnost krepi odprtost in strpnost, obenem pa odpira vrata na 
nove trge in k novim poslovnim priložnostim.21

Z dodatnim jezikovnim izobraževanjem si posameznik oblikuje družbeni status, 
da mu moč in motivacijo za izvajanje lastnih projektov. Z znanjem jezika razvije 
sposobnosti in veščine, ki so uporabne tako v svetu dela kot v lastni družbi, in se 
dopolnjujejo s pridobljenimi s formalnim izobraževanjem.

Če povzamemo trditev Radiškove (2012), ugotovimo, da z neformalnim 
izobraževanjem pridobijo vsi: zaposlovalci, ki dobijo motivirane zaposlene, 
posamezniki, ki bogatijo svoje znanje, ter seveda tudi izobraževalci, ki svoje 
znanje dajejo zainteresiranim. Na ta način se ločijo od množice drugih, ki tega 
védenja nimajo.
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66 določena enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, pa tudi jezikov teh narodnosti. 
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v oglasih – ali je oglas v časopisu, ki izhaja na narodno mešanem območju izdan v obeh jezikih 
(slovenščina in madžarščina oziroma slovenščina in italijanščina), kakšne zahteve glede jezika in 
katero raven znanja jezika zahtevajo delodajalci. Oglase sem razdelila na štiri večja področja: javne 
službe, uvozno-izvozna podjetja, trgovine in lokali ter banke in zavarovalnice.

16 Ustava Republike Slovenije v 11. členu določa: “Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na 
območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi 
italijanščina ali madžarščina”. 

17 “Jezik in ekonomija” (nosilka projekta: dr. Sonja Novak Lukanovič, obdobje trajanja projekta: 
februar 2008 – januar 2012).

18 Zahtevano znanje jezika: Delo: angleški jezik je zahtevan v 2 oglasih in nemški jezik v 1 oglasu; 
Večer: slovenski jezik je zahtevan v 26 oglasih, angleški jezik v 24 oglasih, nemščina v 11 oglasih in 
italijanščina v 1 oglasu. V 3 oglasih so bili zahtevani še drugi tuji jeziki.

19 To velja predvsem za področja obrti, kmetijstva, industrije.

20 Podobni rezultati v raziskavi “Dvojezičnost v Sloveniji”, nosilka projekta: Sonja Novak 
Lukanovič, obdobje trajanja projekta: 2005–2007. Glej Novak Lukanovič (2011).

21 Glej Davignon (2008).
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