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POVZETEK  

Znanje v današnjem času postaja vse pomembnejše. Podjetja pogosto prerastejo okvirje svoje 
države in se podajo preko svojih meja. Internacionalizacija poslovanja prinaša potrebe po 
znanju tujega jezika. Učenje se začenja že v času formalnega izobraževanja. Slovenija z 
dvema milijonoma govorcev domačega jezika na tujem trgu ne more biti konkurenčna, zato je 
znanje tujih jezikov nujno potrebno. Diplomska naloga obravnava pomen večjezičnosti v 
slovenskih podjetjih, politiko EU o učenju tujih jezikov ter dejansko stanje znanja jezikov v 
Sloveniji in EU. Ključni del diplomske naloge predstavlja raziskava večjezičnosti v 
slovenskih podjetjih, ki je bila opravljena med 185 vzorci. Raziskava je pokazala, da ima 
večjezičnost vpliv na zaposljivost in da se bodo potrebe po jezikovnem znanju v podjetjih v 
prihodnosti še povečevale. 

Ključne besede: večjezičnost, tuji jeziki, slovenska podjetja, zaposljivost, Evropska unija, 
izobraževanje 

SUMMARY  

Knowledge is becoming more and more important. Companies often expand beyond the 
borders of their country which has brought the need to speak foreign languages while doing 
international business. Learning foreign languages begins during formal education. Slovenia, 
with only two million speakers of Slovene, cannot be competitive in foreign markets, 
therefore it is necessary to speak foreign languages. This paper discusses the importance of 
multilingualism in Slovene companies, policy of the European Union towards learning 
foreign languages, and actual state of knowing foreign languages in Slovenia and European 
Union. The key part of this paper is research about multilingualism in Slovene companies, 
which was conducted on 185 respondents. Research has shown that multilingualism has an 
influence on employability and that the need of speaking foreign languages in companies will 
only increase in the future. 

Key words: multilingualism, foreign languages, Slovene companies, employability, European 
Union, education 
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1 UVOD 

Za Slovenijo, državo, ki ima dva milijona govorcev svojega jezika, je v današnjem času 
neizogibno znanje vsaj še enega tujega jezika. V času, ko so meje Evropske unije sproščene, 
ko sta zahodna filmska in glasbena industrija na vrhuncu, ko je turizem v vzponu in se uvoz in 
izvoz vsakoletno povečata, smo vsak dan v stiku s tujimi jeziki. V procesu izobraževanja se z 
učenjem tujega jezika srečamo že v drugem razredu osnovne šole, kasneje pa se uvaja še 
drugi tuji jezik. Močan vpliv imata tudi televizija in internet, predvsem ta je v zadnjem 
desetletju pomemben faktor pri mladini. Cilj »materni jezik + dva tuja jezika«, ki so ga 
marca 2002 določili voditelji držav in vlad Evropske unije na srečanju vrha v Barceloni, je 
Slovenija skoraj že dosegla, saj sodi v sam vrh med državami Evropske unije po tem kriteriju.  

Internacionalizacija in globalizacija sta zajeli tudi Slovenijo, najprej smo storili velik korak z 
osamosvojitvijo, kasneje pa še z vstopom v Evropsko unijo. Iz nekdaj zaprtega tipa trga se je 
tržišče povečalo in razširilo preko meja. Evropska unija, katere del smo, ima 24 uradnih 
jezikov. Trg Evropske unije predstavlja večino deleža našega izvoza in uvoza. Pretok delovne 
sile med državami je v porastu, zato tudi Evropska unija daje velik pomen večjezičnosti 
prebivalcem držav članic. Pomoč namenjajo študentom, ki del izobraževanja opravijo v 
drugih državah in so del programa Erasmus+. Evropski socialni sklad nameni veliko sredstev 
za spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile ter za naložbe v izobraževanje, 
spretnosti in znanje ter vseživljenjsko učenje. 

Za slovenska podjetja, ki poslujejo s tujimi trgi, ima večjezičnost pomembno vlogo. Leta 
2006 je Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo v sodelovanju z 
InterAct International in s skupinami raziskovalcev naredil raziskavo ELAN, s katero je 
opredelil povezavo med znanjem jezikov v podjetjih in njihovo uspešnostjo. Raziskava je 
vključevala okoli 2000 izvozno naravnanih malih in srednje velikih podjetij v Evropi. 
Vprašanja v anketi so bila usmerjena predvsem v pristope pri rabi jezikovnega znanja, 
mednarodne kompetence, poznavanje jezikovnih strategij, izgubljanje poslov zaradi 
pomanjkanja jezikovnega znanja, prihodnje mednarodne namene podjetij in tujejezično 
izobraževanje. Leta 2011 so se s projektom PIMLICO (spodbujanje, izvajanje in vzporejanje 
jezikovnih strategij in strategij za medkulturno komunikacijo) osredotočili na opredelitev in 
opisovanje modelov najboljše prakse v 40 evropskih MSP, ki so jih izbrali zato, ker se je 
njihovo trgovanje precej povečalo prav zaradi oblikovanja in izvajanja strategij jezikovnega 
upravljanja. 

V okviru diplomske naloge bom ugotavljal, kakšen je pomen večjezičnosti v slovenskih 
podjetjih, kateri trgi so prednostni, kateri jeziki so najbolj iskani pri zaposlenih in ali je zaradi 
pomanjkanja jezikovnih znanj prihajalo do izgub poslov. 
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2 KOMUNICIRANJE  

2.1 Jezik  

Sporazumevanje je ena izmed poglavitnih vsakodnevnih dejavnosti ljudi, ki se zdi že kar 
samoumevna. Učenje se začne že ob rojstvu, to veščino pa izpopolnjujemo vse življenje. 
Najpogostejša oblika je besedno sporazumevanje, za kar je potrebno poznavanje jezika, v 
katerem želimo vzpostaviti stik. Besedni jezik sicer spremljajo tudi nebesedne komponente, 
vendar je za razumevanje glavni besedni del. 

Jezik je v širše znan kot prvotna oblika komunikacije v določeni skupini živečih ljudi. Težko 
ocenimo dejansko število jezikov, vendar strokovnjaki menijo, da se v svetu govori preko 
6000 jezikov, odvisno kako opredeljujemo in pojmujemo besedo jezik, še posebej tanka meja 
je med jezikom in narečjem. Posebna ovira za oteženo določanje točnega števila govorjenih 
jezikov je tudi v tem, da še vedno niso bili raziskani vsi človeški govori. Najbolj je to opazno 
v Afriki in nekaterih predelih v Aziji (Lewis, M. Paul, 2009). 

Spletna aplikacija Ethnologue navaja, da imamo v svetu 389 jezikov (ali okoli 6 % vseh) z 
miljon ali več govorci. Skupno ti jeziki predstavljajo 94 % celotnega svetovnega prebivalstva, 
preostalih 6 % prebivalstva govori jezik z manj kot milijon govorci.  

Vsebina jezika se pogosto ob prehajanju z enega jezika na drugega spreminja. Vzroki se 
skrivajo v naravi jezika, ki jo zaznavamo kot prilagodljivost, gibkost, točnost in zahtevnost. 
Na prevajalcih jezikov sloni odgovornost pretvarjanja jezika iz ene kulture v drugo. Prevajalci 
jezikov so tako osebe, na katerih sloni odgovornost prehajanja jezika iz ene v drugo kulturo. 
Sporazumevanje med narodi postaja vse pomembnejše in prevajalci imajo vse večjo vrednost 
ter odgovornost, ki sicer ni vedno cenjena, saj lahko pomanjkljivo znanje prinaša 
nesporazume. 

Definicija mataternega jezika je jezik, ki se ga prvega naučimo in v njem razmišljamo. Tuji 
jezik pa je tisti, ki ni materni in izvira iz druge države oziroma ga ne govorijo v rodni državi 
posameznika.  

Ranka Bjeljac Babic je mnenja, da jezik ne more preživeti, če nima vsaj 100.000 govorcev. 
Michael E. Krauss celo predvideva, da bo v 21. stoletju zamrlo med 50 % in 90 % govorečih 
takega jezika. Vzroki za to so, da se ponekod jeziki ne ohranijo pri prehodu iz generacije v 
generacijo. Ponekod pa nekatere jezike omejujejo in prisilno privedejo k izumrtju.  

S pojavom internacionalizacije poslovanja, integriranjem v skupni evropski trg in prostor ter z 
vse večjim številom tujih podjetij, ki vstopajo na naš trg in obratno je znanje tujih jezikov 
postalo nujno. V času nekdanjega družbenega sistema se ni posvečalo veliko pozornosti 
učenju tujih jezikov. Tisti posamezniki, ki so v preteklosti pridobivali jezikovna znanja, so 
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danes v prednosti. V zadnjih nekaj letih razmišljanje o tej tematiki zelo spremenilo. Danes je 
učenje jezikov ena glavnih sestavin v procesu izobraževanja in kasneje poklicnega dela. 

Kot razmišlja Palčič (2005): »Danes je znanje tujih jezikov pomembno na številnih področjih 
človekovega življenja, predvsem pa pri: opravljanju poklica, stalnem strokovnem 
izpopolnjevanju in spremljanju razvoja izbrane stroke v svetu, nadaljnjem študiju, krepitvi 
medosebnih in medkulturnih vezi ter narodne identitete, preživljanju prostega časa in na 
zasebnih potovanjih.«  

V tujem jeziku se skušamo naučiti štirih spretnosti: govorjenja, poslušanja, branja in pisanja. 
Znanje jezika lahko razdelimo na pasivno in aktivno. Znanje na nižji stopnji ali pasivno 
označujemo, kadar lahko v tujem jeziku beremo, prevajamo v materni jezik ter govorimo z 
osnovnim besediščem. Pri aktivnem znanju pa smo usposobljeni za prevajanje, tekoče 
govorjenje in pisanje v tujem jeziku. 

2.2 Medkulturno in poslovno komuniciranje  

2.2.1 Vpliv internacionalizacije in globalizacije 

V današnjem poslovnem svetu si težko predstavljamo poslovanje brez pojmov, kot sta 
internacionalizacija in globalizacija. Pojmov ne moremo enačiti, vendar pa sta si podobna in 
tudi povezana. Pri internacionalizaciji, ki se je pojavila prej, gre za širjenje ekonomskih 
dejavnosti preko meja svoje države (Jaklič 2002, 173). To je torej mednarodna izmenjava in 
proizvodnja ter sodelovanje med več državami. Internacionalizacija pomeni gospodarsko 
dejavnost v vsaj eni državi, ki ni domača (Fish in Oesterle 2003, 4). Pri globalizaciji lahko 
rečemo, da je obseg večji kot pri internacionalizaciji, prav tako pa sta večji tudi intenzivnost 
in vsebina povezovanja, poudarek je na kakovostnih spremembah, pri internacionalizaciji pa 
smo bolj usmerjeni v količinsko širjenje mednarodnega poslovanja (Svetličič 1996, 72). 
Lahko bi rekli, da je globalizacija posledični proces internacionalizacije. Podjetje se 
globalizira, ko se njegova prisotnost na trgu razširi na celoten svet. 

Hitro spreminjanje okolja, rast tehnološkega napredka, sprememba strukture trgov in 
povečana konkurenca zahtevajo od podjetij nenehno prilagajanje, povečevanje učinkovitosti, 
iskanje novih priložnosti na domačih in tujih trgih ter zmanjševanje stroškov. Zato ima za 
večino podjetij internacionalizacija poslovanja vedno večji pomen in je skoraj nujna za 
preživetje (Ruzzier in Konečnik 2007).  

Temeljna sestavina globalnega poslovanja je komuniciranje, in da bi bili pri tem uspešni, je 
osnova dobro poznavanje jezika. Jezik se primarno govori, ne piše (Samovar in Porter 1991, 
152–153). Govoreči jezik najnatančneje definira obnašanje in vrednote članov določene 
kulture. Predstavlja temeljno sestavino identitete naroda.  
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Pri medkulturnem komuniciranju so pošiljatelji in prejemniki sporočil ljudje iz različnih 
kulturnih kontekstov. Pošiljatelj in prejemnik prihajata iz različnih okolij, v katerih veljajo 
drugačne norme in pravila, pogled na svet se razlikuje. »Kontekst tega zasebnega sveta, ki 
večinoma temelji na kulturi, izkušnjah, odnosih in vrednotah, determinira interpretacijo 
pomena, ki je v sporočilu. Ljudje filtrirajo ali selektivno razumejo sporočila, ki so v skladu z 
njihovimi izkušnjami in zaznavo sveta, njihovimi vrednotami in normami obnašanja« 
(Deresky 2002, 126). Vendar rezultat pri medkulturni komunikaciji ni vedno razumevanje.  

Pri komunikaciji, kjer pošiljatelj prihaja iz ene kulture, prejemnik pa iz druge, zelo oddaljene 
kulture, obstaja velika možnost netočnega prenosa sporočil. Adler (1996) opozarja, da prihaja 
do kulturnega nerazumevanja zaradi neustrezne zaznave, razlage in ocene. 

V jeziku se odražajo kulturne razlike. V medkulturnem komuniciranju so lahko ovire vidne v 
dveh primerih. Najpogosteje pri prevajanju, občasno pa se odražajo tudi pri jezikovnem 
nacionalizmu. Pri prevajanju lahko težave nastanejo pri besedah, ki v našem jeziku nimajo 
dobesednega prevoda ali so kulturno omejene, besede pa v drugi kulturi dojemajo drugače kot 
v naši.  

Ovire pri komuniciranju nastanejo tudi zaradi jezikovnega nacionalizma, dominacije 
določenega jezika na drugim in posledično prevlade določene kulture. Tak primer je najbolj 
opazen pri angleščini. Nekatere države imajo odpor do uvajanja jezika, saj obstaja strah pred 
kulturno prevlado (Samovar in Porter 1991, 165). Angleščina je najbolj razširjen jezik na 
svetu, sicer ne po številu rojenih govorcev, ampak po uporabi, saj ga poleg držav, v katerih je 
uraden, uporabljamo tudi na številnih področjih, kot so letalstvo, znanost, tehnologija, zunanja 
trgovina, diplomacija in turizem. Med učenimi jeziki ima največji delež. 

2.2.2 Vrste komunikacije 

Obstaja več vrst komunikacije. Družabno komuniciranje je neformalno, uporabljamo ga, 
kadar se ne nanaša na naše delo ali stik z javnimi uslužbenci. Bolj formalno in pomembneje 
pa je poslovno komuniciranje. Značilno je, da poteka v organizacijah ali med njimi. Cilj 
poslovne komunikacije je doseganje poslovnih rezultatov (Kavčič 2002). Z učinkovito 
poslovno komunikacijo je omogočeno doseganje ciljev organizacije, vendar to ni zagotovilo, 
saj lahko kljub temu pride do neuspeha. Zato mora biti razmerje med porabljenim časom in 
porabo sredstev prilagojeno doseganju ciljev (Možina 2004). Kadar je govora o 
medkulturnem komuniciranju, ima poslovno komuniciranje posebne značilnosti. Ko 
poslovneži ne prihajajo iz istih kultur, lahko pride do nerazumevanj in ovir pri sklepanju 
poslov.  

Gospodarska zbornica Slovenije je leta 2001 objavila raziskavo, v kateri so odkrili, da skoraj 
vsako četrto podjetje v Sloveniji ocenjuje, da jim pri odpiranju na tuje trge primanjkuje znanj 



 

5 

in veščin predvsem s področja komunikacije in poznavanja tujih kultur, posledično pa imajo 
težave tudi s pridobivanjem relevantnih informacij pri vstopanju na tuji trg. S procesom 
globalizacije se je v zadnjem desetletju močno povečal pretok ljudi in informacij, zato 
podjetja vedno bolj težijo k učinkoviti komunikaciji s svojimi poslovnimi partnerji ter 
zaposlenimi doma in v tujini. Zaradi konkurenčnosti se zmeraj več govori o pomenu znanja 
jezikov, poznavanju navad, običajev in tradicije drugih kultur. Širjenje gospodarstva na 
področje Azije, kamor se seli vedno več podjetij zaradi cenejše delovne sile, je zagotovo 
prispevalo k večjemu spoštovanju medkulturnih razlik, saj je vzpostavljen večji stik med 
vzhodno in zahodno kulturo. Poznavanje medkulturnih razlik postaja pomembna konkurenčna 
prednost za vsako podjetje, kar pa je privedlo do tega, da se izobraževanju zaposlenih na 
področju medkulturnega komuniciranja pripisuje vedno večji pomen. Posamezniki 
potrebujejo v medkulturnem komuniciranju kompetence za uspešno spopadanje z izzivi 
komunikacije, z nepoznanimi situacijami v kulturi in s stresom, ki se pojavi pri medkulturni 
interakciji.  
  



 

6 

3 VEČJEZIČNOST  

Na podlagi spoznanj pri nevro-, psiho- in sociolingvistiki ter drugih vedah, se je razumevanje 
večjezičnosti v primerjavi s preteklostjo precej spremenilo. Lipavic Oštir in Jazbec (2010) v 
svojem delu opredeljujeta: »Biti večjezičen ne pomeni več samo obvladovati dva ali več 
jezikov približno enako dobro, pri čemer je cilj posameznika doseči jezikovne spretnosti 
naravnega govorca, ampak pomeni uporabljati več jezikov glede na funkcije, ki jih le-ti v 
našem življenju izpolnjujejo.« Skozi razvoj posameznika se je v sodobnih raziskavah 
izkazalo, da se funkcije jezikov razlikujejo in spreminjajo. Večjezičnost nam prinaša več 
prednosti kot pri enojezičnih posameznikih in nikakor ne predstavlja obremenitve za 
posameznikov razvoj. Večjezičnost je nepogrešljiva, kot so pokazale študije s področja 
gospodarstva, saj je uspešnost v poslovnem svetu večja, znamo vsaj osnove jezika ciljnega 
tržišča. (Lipavic Oštir in Jazbec 2010). Znanje le enega tujega jezika (pr. angleščine) ne 
prinaša več takšne dodatne vrednosti, ki jo prinaša znanje tujih jezikov, kot v preteklosti. Zato 
je v današnjem času večjezičnost pomeni razvoj različnih spretnosti v več jezikih.  

Spremembe v gospodarstvu so privedle do dejstva, da je večjezičnost veliko bolj pomembna 
kot v preteklosti. Nekoč je gospodarstvo temeljilo na industriji, danes pa postopoma prehaja 
na gospodarstvo s temelji v znanju. V prednosti pri izkoriščanju poslovnih priložnosti bi 
načeloma morala biti podjetja na področju Evrope, kadar je pogoj večjezično 
sporazumevanje. Vendar tega potenciala še zdaleč niso izkoristila do popolnosti. Večjezičnost 
je ogromna prednost za posameznike, organizacije in podjetja. Razbija kulturne stereotipe, 
osvobaja mišljenje, spodbuja ustvarjalnost ter omogoča inovativnost izdelkov in storitev. Te 
lastnosti prinašajo povečano gospodarsko vrednost. Znanje jezikov izboljša možnosti za 
mobilnost iskalcev zaposlitev, študentov in posameznikov v druge države.   

Svetovna populacija raste in s tem tudi število govorcev različnih jezikov. S porastom 
urbanizma in migracij se povečuje tudi verjetnost, da bodo ljudje v stiku s tujimi govorci. Do 
sredine 20. stoletja je bila več kot polovica prebivalstva urbanega. Do konca stoletja 4 % 
prebivalstva ni živelo v državah, v katerih so bili rojeni.  

Večjezičnost je naravni potencial vsakega normalnega človeka, ne le izjema. Le dejavniki 
okolja lahko posamezniku preprečijo možnost naučiti se drugega jezika in tako ostati 
enojezični. Kot pravi Cook (2002): »V primernem okolju sta dva jezika normalna kot dve 
pljuči.«  

Mejo, ki nekoga označuje za večjezičnega, je težko določiti, vendar pa nekako velja, da se je 
oseba sposobna sporazumevati v tujem jeziku.  

Prednosti večjezičnih oseb pred enojezičnimi se ne kažejo le na jezikovnem področju, temveč 
tudi na marsikaterih drugih področjih, kot so podaljšanje kognitivnih, socialnih, osebnostnih 
in akademskih veščin (Thomas in Collier 1998). 
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3.1 Tipi večjezičnosti 

Dvojezični govorec je posameznik, ki govori dva jezika. Idealni tip uravnoteženega govorca 
je, kadar govori oba jezika na tako visoki ravni kot naravni govorec (ang. native speaker). 
Takšni primeri so sicer redki, saj le redkokdo doseže takšno raven. Generalno lahko ljudi za 
dvojezične označimo, če govorijo jezik na zadovoljivi ravni.  

Dodatna dimenzija je pismena sposobnost v dveh jezikih, ki je ločena od govornega dela. 
Dvojezičnost je edini primer večjezičnosti, ki je omejen na le dva jezika, ki jih govorec 
uporablja. Čas in zaporedje, v katerem se je naučil jezikov, sta privedla do različnih oblik 
večjezičnosti. Velik del lingvistične literature opredeljuje materni jezik kot prvi jezik, s tem 
pa ignorira možnosti ali zmanjšuje vrednost tistim, ki imajo več kot en materni jezik. Takšne 
osebe se pogosto omenja kot simultano dvojezične, medtem ko je nekdo, ki pridobi drugi 
jezik po osvojitvi prvega, označen kot zaporedno dvojezičen (»zgodnje«, če med zgodnjim 
otroštvom in puberteto, »pozno« po puberteti). Pri pridobivanju jezikovnega znanja ločimo 
formalno in neformalno dvojezičnost, pri kateri se posameznik nauči jezika zunaj formalnih 
okolij, kot so šole, ki posnemajo naravne procese pridobivanja maternega jezika. Ko ti pogoji 
veljajo za skupine, govorimo o dvojezičnih ali večjezičnih skupnostih ali narodih.  

Raziskave poudarjajo kvantitativno razliko med večjezičnostjo in dvojezičnostjo, predvsem 
večjo kompleksnost in raznolikost dejavnikov, ki so vključeni pri pridobivanju in uporabi več 
kot dveh jezikov (Cenoz 2000). Poudarjeno je, da imajo večjezični govorci poleg večjega 
splošnega jezikovnega repertoarja tudi večji obseg jezikovnih situacij, v katerih lahko 
učinkovito sodelujejo (Herdina in Jessner 2000). Večjezičnost opisujemo kot umetnost 
uravnoteženja komunikacijskih zahtev z jezikovnimi sredstvi. Ta širša sposobnost, povezana s 
pridobitvijo več kot dveh jezikov, prav tako razlikuje večjezične govorce v kvalitativnem 
smislu.  

3.2 Prednosti večjezičnosti 

Večjezični govorci so pri iskanju zaposlitve korak pred tistimi, ki ne govorijo tujih jezikov. 
Danes imajo na globalnem trgu dela vsekakor prednost zaposleni z jezikovnimi 
kompetencami. Prednost večjezičnosti se odraža tudi v tem, da spodbuja kognitivni razvoj 
posameznika. Upovedovanje predmetnosti, izkušenj in stališč v dveh ali celo več jezikih 
spodbuja fleksibilno in ustvarjalno razmišljanje. (Zudič Antonič 2011, 56)  

Thomas in Collier (1998) sta prednosti večjezičnih oseb pred enojezičnimi navezala tudi na 
področja, kot so podaljšanje kognitivnih, socialnih, osebnostnih in akademskih veščin. 

Dokazane so bile številne prednosti pri otrocih in starejših ljudeh pri naštetih lastnostih 
spodaj. 
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− Bolj izostrena zavest o jeziku (Ewert 2006) in ostrejša zaznava le-tega – izboljšane 
metajezikovne sposobnosti, npr. odkrivanje nepravilnih stavkov (Bialystok 2001). Učenje 
tujega jezika »krepi otrokovo razumevanje, kako deluje jezik, njegovo uporabo, 
razmišljanje in reševanje problemov« (Cummins 1981). 

− Boljša presoja, koliko besed je v stavku (ne glede na praktično uporabnost tega znanja). 
− Večja sposobnost pri ločevanju pomena od oblike (Bialystok 1986). 
− Hitrejše učenje na nivoju 1, npr. branje (Yelland 1993); visoka pozitivna korelacija med 
študijo učenja tujih jezikov in boljšimi bralnimi rezultati – ne le za otroke s povprečno in 
podpovprečno inteligenco (Garfinkel in Tabor 1991), temveč tudi za izboljšano delovanje 
v drugih osnovnih sposobnosti nivoja 1, ne glede na raso, spol ali akademsko raven 
(Dumas 1999). 

− Večja učinkovitost v komunikacijskih veščinah. 
− Dosledno boljše spopadanje z distrakcijami, kar lahko pomaga k še hitrejšemu 

mentalnemu razvoju (Bialystok 2004); njihov večji nadzor, potreben za dobro opravljanje 
eksperimentalnega testa »Simon«, ki se kaže bodisi s sposobnostjo, da imajo dva jezika v 
mislih hkrati, ne da bi jim besede in slovnica prehajale iz enega jezika v drugega, bodisi z 
vrhunskim delovnim spominom in obdelavo informacij. 

− Bistveno boljše znanje jezikov in razumevanje maternega jezika, npr. ameriški 
srednješolci, ki so se učili dveh tujih jezikov, so dosegali bistveno boljše rezultate na več 
področjih (Bastian 1980). 

− Razvoj večjega obsega besedišča skozi leta (Kosmidis 2006); boljši rezultati pri 
točkovanju na tekmovanjih v črkovanju, še posebej, kadar imajo besede latinski izvor 
(Masciantonio 1977), v nasprotju s strahom, da naj bi dvojezični otroci začeli pozno 
govoriti (ang. late talkers). 

− Boljša slušna zaznava in ostrejši spomin (Ratte 1968; Lapkin 1990). 
− Večje sposobnosti za učinkovito uporabo bralnih strategij zaradi več izkušenj pri učenju 

jezika in branja v dveh ali več različnih jezikih (Nayak 1990). 
− Razvoj ne samo verbalnih, ampak tudi vizualno-prostorskih sposobnosti (Diaz 1983). 
− Splošna večja kognitivna fleksibilnost, boljše reševanje problemov in višja sposobnost 

mišljenja (Hakuta 1986); imajo boljši »obseg za konceptualni razvoj«, »ustvarjalnost« in 
»analogna sklepanja« (Diaz 1985), divergentno mišljenje in figuralno ustvarjalnost 
(Landry 1973b); učenci tujih jezikov dosledno prekašajo svoje vrstnike v ključnih 
področjih in na standardiziranih testih (Saunders 1998). Npr. večjezični otroci v Bruslju v 
srednji šoli prekašajo svoje enojezične sošolce pri reševanju problemov in vaj (Van de 
Craen 2006).  

− Zgodnje učenje tujih jezikov se je v študijah izkazalo v vseživljenjskih prednostih pri 
razvoju: »Otrokove učne izkušnje lahko določijo, katere nevronske povezave so se razvile 
ter katere niso več v funkciji« (Phelps 1996). 

− Izboljšanje sposobnosti kritičnega razmišljanja. 
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− Številne socialne in zaposlitvene prednosti dvojezičnosti – te ponujajo študentom možnost 
komuniciranja z ljudmi, s katerimi sicer ne imeli priložnosti za interakcijo, in vse večjo 
zaposljivost v različnih sferah.  

3.3 Šolstvo in jeziki 

Najlažje se tujih jezikov naučimo v otroštvu. Mlajši je otrok, ko se začne učiti novega jezika, 
naravnejši in preprostejši je način učenja. Optimalni čas za učenje tujega jezika pri otrocih je 
pred starostjo šestih let. Otrok v tem obdobju z učenjem dodatno stimulira miselne povezave 
in poveča število uporabljenih nevronov. Otroci so kmalu podvrženi tudi dražljajem v tujih 
jezikih, kot so risanke in televizijski programi v tujih jezikih, internet ter računalniške in 
druge igre. Vse večja prizadevanja za jezikovni razvoj otrok pa imajo tudi starši, saj je vse več 
takšnih, ki obiskujejo jezikovne tečaje ali pa jih doma spoznavajo s tujim jezikom še pred 
osnovno šolo. Otrokom, ki so že osvojili osnove kakšenega tujega jezika bo učenje 
dotdatnega jezika še lažje. Učenje jezikov v zgodnjem otroštvu je zagotovo prednost, saj 
dvojezičnost otroku omogoča razvoj v bogatem stimulativnem okolju. Najučinkoviteje lahko 
otrok usvaja dva jezikah hkrati v predšolskih letih s tempom prilagojenim njihovemu razvoju. 
Napor, ki ga morajo otroci vlagati za vsrkavanje spodbud iz okolja je bistveno manjši kot v 
kasnejših letih, saj to počnejo skozi vsakdan, igro in druženje, prav tako imajo tudi nižjo 
stopnjo občutljivosti na napake. Ko pridejo otroci do spoznanja, da za vsako stvar obstaja več 
različnih besed ter razumejo tudi njihov pomen, se njihov um razširi v nove dimenzije. To 
daje otrokom večjo možgansko prožnost in ustvarjalnost, saj jim ponudi več pogledov na svet. 

V Sloveniji se sistem izobraževanja v osnovnih šolah pogosto spreminja. V zadnjih letih ni 
bilo enotnega standarda kdaj in koliko naj bi se otroci učili tujih jezikov. Po trenutno 
veljavnem izobraževalnem sistemu se obvezno učenje prvega tujega jezika začne v drugem 
razredu, kot neobvezni izbirni predmet pa ga izbere že večina prvošolcev. Glede drugega 
tujega jezika so v veljavi trije sistemi: od leta 2014 kot neobvezni izbirni predmet tuji jezik 
poučujejo od četrtega razreda. V zadnji triadi je tuji jezik eden od možnih obveznih izbirnih 
predmetov. Drugi tuji jezik se na šolah poučuje tudi kot interesna dejavnost. V šolskem letu 
2016/2017 tuji jezik kot obvezen izbirni predmet izbirajo učenci v zadnji triadi osnovne šole. 
Takšnih je 36,5 %. Kot neobvezen izbirni predmet so tuji jezik v tem šolskem letu izbrali 
skoraj vsi prvošolci (20.336), med učenci od 4. do 9. razreda pa 17,5 % le-teh. (Učni načrt 
2016) 

3.4 Politika Evropske unije 

Evropska unija je pisana skupnost, še posebej pri pestrosti jezikov in njeni jezikovni politiki, 
ki jo vodi. Spodbujanje in ohranjanje večjezičnosti je eno izmed temeljnih načel Evropske 
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unije. Priporočena formula za znanje jezikov je 1 + 2, vsak Evropejec obvladal svoj materni 
jezik in dva tuja. (Evropski svet, 2002) 

Učenje jezikov pri otrocih se v Evropi začenja vse hitreje. Večina učencev se začne učiti 
prvega tujega jezika med starostjo 6 in 9 let, kot so zapisali v poročilu Evropske komisije. V 
zadnjih 15 letih je večina držav znižala obvezno starostno mejo, pri kateri se otroci začnejo 
učiti tujih jezikov, ponekod pa v različnih oblikah učenje uvajajo že v predšolski vzgoji. V 
Belgiji na primer nemško govoreča skupnost uči tuje jezike že otroke od starosti treh let 
naprej. V poročilu »Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah za leto 2012« 
(Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012) so potrdili, da je angleščina v 
večini evropskih držav najštevilčnejše poučevan tuji jezik, z veliko razliko pa ji sledijo 
francoski, španski, nemški in ruski jezik. 

»Jezikovna in kulturna raznovrstnost je eno glavnih bogastev Evropske unije,« je povedala 
Androulla Vassiliou, bivša evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in 
mlade. »Učenje jezikov lajša komunikacijo med narodi in državami ter spodbuja čezmejno 
mobilnost in vključevanje priseljencev.« 

V poročilu navajajo, da raste število učencev, ki se v času obveznega izobraževanja vsaj eno 
leto učijo dveh jezikov. Podatki za leto 2009/2010 kažejo, da se je povprečno v šolskem letu 
60,8 % dijakov, vključenih v nižje sekundarno izobraževanje, učilo dveh ali več tujih jezikov, 
kar je za 14,1 % več kot v letu 2004/2005. V istem obdobju se je delež otrok v osnovnih 
šolah, ki se ne učijo tujega jezika, zmanjšal z 32,5 % na 21,8 %.  

Od vseh držav, ki so bile vključene v raziskavo leta 2012 (skupaj 32, takratnih 27 držav članic 
in takrat nečlanice Norveška, Lihtenštajn, Hrvaška, Islandija in Turčija), je bika angleščina 
najpogosteje poučevan tuji jezik. Od leta 2004/2005 se ta podatek konstantno krepi. Nad 90 % 
dijakov nižjega in splošnega višjega sekundarnega izobraževanja se uči angleščine. Le od 0-5 
% dijakov se uči drugih jezikov od angleščine, nemščine, španščine, francoščine in ruščine.  

Evropska komisija spodbuja večjezičnost in učenje jezikov z željo, da bi: 1) pospešila 
medkulturni dialog in lažje vključujočo družbo; 2) pomagala javnosti, da okrepi občutek 
državljanstva EU; 3) zagotovila mladim priložnosti za študij in delo v tujih državah; 4) odprla 
nove trge za podjetja iz EU, ki konkurirajo na globalni ravni. 

Cilj je, da bi se v Evropi poleg maternega jezika otroci že v zgodnjem otroštvu začeli učiti 
vsaj dveh tujih jezikov. V Barceloni so leta 2002 na v srečanju vrha voditeljev držav in vlad 
EU določili cilj »materni jezik + 2 tuja«.  

Poročilo »Ključni podatki o poučevanju tujih jezikov na evropskih šolah za leto 2012« 
vsebuje veliko dokazov, ki podpirajo oblikovanje politike in za izboljšanje kakovosti ter 
učinkovitosti učenja jezikov. Eden glavnih ciljev strategije Komisije na področju 
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izobraževanja in usposabljanja (ET2020) je spodbujanje učenja več jezikov. Velik pomen pa 
ima tudi spodbujanje mobilnosti državljanov EU preko mej, tudi eden od ciljev strategije 
Evropa 2020 za delovna mesta in rast. (Evropska komisija, 2012) 

Javnomnenjska raziskava Eurobarometra (2012) v kateri so raziskovali odnos državljanov EU 
do večjezičnosti in učenje tujih jezikov, je skoraj 90 % državljanov EU menilo, da je znanje 
tujih jezikov zelo uporabno, 98 % pa jih meni, da se bo vrednost znanja tujih jezikov v 
prihodnosti še okrepila.  

Evropska raziskava o znanju jezikov, ki jo je opravila Evropska komisija pa je razkrila, da 
obstajajo razlike med realnostjo in željami na področju znanja tujih jezikov. Na preizkusu 
znanja, v katerem je sodelovalo večje število najstnikov iz 14 evropskih držav, se je pokazalo, 
da ima samo 42 % najstnikov dobro znanje prvega tujega, drugega pa le 25 % najstnikov. 
Okoli 14 % pa jih ni doseglo niti osnovne stopnje prvega tujega jezika in 20 % v primeru 
drugega jezika.  

Petnajst let po Barcelonski deklaraciji, kjer so voditelji držav in vlad usmerili članice k učenju 
vsaj dveh tujih jezikov že od zgodnjega otroštva, je zavedanje Evropejcev močno izboljšano v 
korist večjezičnosti. S ciljem se strinja več kot 70 %, 77 % pa jih je prepričanih, da bi morala 
biti ta politična naloga na vrhu prioritet. Več kot 53 % Evropejcev uporablja jezike na 
delovnem mestu in 45 % jih ocenjuje, da imajo zaradi dobrega znanja tujih jezikov boljšo 
zaposlitev.  

»Erasmus za vse« je program izmenjave študentov s katerim želi  Evropska komisija pospešiti 
učenje tujih jezikov. Eden od šestih posebnih ciljev Evropske komisije je tudi učenje jezikov, 
s tem želijo spodbujati financiranje jezikovnih izobraževanj za študente, ki se odločajo za 
programe mobilnosti v druge države. Komisija je leta 2012 uvedla enotno evropsko merilo  za 
uspešnost pri znanju jezikov, ki meri napredek držav članic pri izboljševanju poučevanja in 
učenja jezikov. 
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4 VEČJEZIČNOST V EVROPSKI UNIJI 

Pomembnost jezikovnih in komunikacijskih spretnosti se kaže tako za posameznike kot 
podjetja. Vse več podjetij zaradi nezadovoljivega znanja jezika in slabega poznavanja drugih 
kultur ne sklene morebitnih novih poslov. Za boljše rezultate in zmanjšanje izgub bi bil 
potreben bolj strateško naravnan pristop k v več jezikih. Mladim, ki znajo vsaj enega od tujih 
jezikov, je omogočeno izobraževanje tudi v tujini. Mobilnost študentov prinaša kombinacijo 
usposabljanja na strokovnem področju posameznika in jezikovnega izpopolnjevanja v tujih 
državah, obenem pa vzpostavljajo medkulturno komunikacijo, kar lahko kasneje prinese 
prednost pri iskanju zaposlitve.  

4.1 Vloga Evropske unije 

Države članice same oblikujejo svoje izobraževalne politike. Evropska komisija sodeluje z 
državami članicami in deležniki v skladu z načelom subsidiarnosti ter jim pomaga pri 
njihovih prizadevanjih za uresničitev skupnih ciljev, zlasti s spodbujanjem izmenjave dobrih 
praks. Na področju poučevanja in učenja jezikov Evropska komisija usklajuje prizadevanja 
držav članic pri uresničevanju ciljev, opredeljenih v jezikovni strategiji. Evropski državljani 
morajo znati tuje jezike, če se želijo preseliti, delati in se izobraževati drugod v Evropi. To 
namreč spodbuja zaposlovanje in gospodarsko rast, zmanjšuje brezposelnost in izboljšuje 
življenjski standard. 

Razlogi podpore učenja jezikov s strani EU: 
− Dobro znanje jezikov povečuje mobilnost posameznikov preko meja v EU in na splošno 

povečuje možnosti za zaposlitev,  
− znanje tujih jezikov pomaga lažje razumeti druge kulture, kar je pomembno v večjezični 

in večkulturni Evropi, 
− zaposleni, ki govorijo več jezikov, so za podjetja nujno potrebni, saj omogočajo 

poslovanje po vsej Evropi,  
− jezikovni sektor (tolmačenje in prevajanje, jezikovne tehnologije, poučevanje jezikov itd.) 

je med najhitreje rastočimi gospodarskimi panogami. 

Evropska komisija je v svojem sporočilu leta 2014 predstavila strategijo za spodbujanje 
večjezičnosti v EU in predlagala vrsto ukrepov.  

Večjezičnost opredeljujejo kot sposobnost posameznika, uporabe različnih jezikov in 
sobivanja različnih jezikovnih skupnosti na enem zemljepisnem območju. 

Politika večjezičnosti Komisije ima tri cilje: 
− spodbujati učenje jezikov in jezikovno raznolikost v družbi, 
− spodbujati večjezično gospodarstvo, 
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− omogočiti državljanom dostop do informacij v njihovih jezikih.  

To sporočilo določa različne načine spodbujanja učenja jezikov in jezikovne raznolikosti, ki 
vključujejo: 
− programe Lingua, Socrates in Leonardo (zdaj so vsi del programa Erasmus+), 
− pobratena mesta (zdaj so del programa Evropa za državljane), 
− finančno pomoč za mrežo univerz Mercator, 
− raziskovalni program za premagovanje jezikovnih ovir z uporabo novih informacijskih 

tehnologij, 
− izvajanje evropskega kazalnika znanja jezika, 
− posodobitev usposabljanja učiteljev jezikov, 
− študijo najboljših praks pri zgodnjem učenju jezikov, 
− uvedbo akademskih kateder za večjezičnost in medkulturnost, 
− okrepitev raziskovalnega elementa v sedmem okvirnem programu za raziskave (zdaj 

Obzorje 2020).  

4.2 Slovenski in evropski skladi, ki nudijo sredstva za jezikovna izobraževanja 

Evropska unija namenja veliko sredstev za izobraževanje in razvoj. V zadnjem obdobju je 
izpeljala nekaj večjih programov, nekateri so še v teku. Med letoma 2007 in 2013 je bil 
izpeljan program vseživljenjskega izobraževanja. V izvajanju je program izmenjave študentov 
Erasmus+. Omembe vreden je še Evropski regionalni razvojni sklad, ki se je v enem od svojih 
programov z naslovom »Delo prek meja za izboljšanje jezikovnega znanja in poklicne 
mobilnosti« posvetil jezikovnemu razvoju. 

V Sloveniji je bil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in dodeljevanje štipendij 
kot javni finančni sklad ustanovljen 29. 11. 2006 s preoblikovanjem javne ustanove »Ad 
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« je prevzel vse 
pravne posledice, pravice in obveznosti, sredstva, aktivnosti, opremo in zaposlene na podlagi 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Resolucije o nacionalnih 
razvojnih projektih predvidoma za obdobje med leti 2007 in 2023. Sklad je ustanovila 
Republika Slovenija, v imenu Republike Slovenije pa ga izvršuje Vlada Republike Slovenije, 
za delovanja sklada pa je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 

Sklad podeljuje različne vrste štipendij in drugih pomoči za dijake in študente, v procesu 
izobraževanja kot tudi za delodajalce in zaposlene. Sklad v svojem programu ponuja različne 
štipendije. Najpogostejše so Zoisove in kadrovske štipendije, preostale pa nudijo za 
deficitarne poklice, študij Slovencev v zamejstvu, sofinanciranje znanstveno-raziskovalne 
mobilnosti, Ad futura programe, ki obsegajo izobraževanje, študijske obiske in tekmovanja v 
tujini. Sklad je temeljna nacionalna institucija za razvijanje kadrov,  z različnimi programi 
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spodbuja vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, povečuje konkurenčnost podjetij in 
skrbi za izmenjavo znanj med zaposlenimi podjetju. 

V okviru Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije deluje tudi EducationUSA center, 
ki ima informacijsko vlogo, saj posreduje informacije o vseh akreditiranih visokošolskih 
institucijah v Združenih državah Amerike, kamor se lahko podajo tudi študenti iz Slovenije. 

Sklad pa skrbi tudi večletne instrumente in projekte, ki so financirani iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada. 

4.3 Znanje jezikov 

4.3.1 Znanje jezikov v Evropski uniji 

V posebnem Evrobarometeru, ki se je ukvarjal z znanjem tujih jezikov pri Evropejcih, so 
ugotovili veliko zanimivih dejstev. Rezultate so pridobili z anketo, ki so jo opravili v 
takrat(2012) 27 državah 2012. Sodelovalo je 26.751 Evropejcev iz različnih držav, starosti in 
družbenih slojev. V predhodni anketi leta 2005 so bile vključene tudi štiri ne-članice 
(Romunija, Hrvaška in Bolgarija), v tej pa ni bila vključena Hrvaška. 

Slovenci so po evropskem merilu v znanju tujih jezikov na dokaj visoki ravni, še posebej v 
angleščini. Ocenjujejo, da smo povprečnno po številu govorjenih jezikov med v vrhu EU. 
Velika večina naj bi več kot tri jezike: slovenskega, zelo verjetno angleškega in vsaj še enega. 
Evropska unija v svojem dolgoročnem načrtu opredeljuje, da naj bi vsak Evropejec znal vsaj 
dva tuja jezika. Trenutno ta standard izpolnjuje le osem držav članic.  

Ugotovljeno je bilo, da 54 % Evropejcev zna vsaj en jezik, četrtina vsaj dva, desetina pa vsaj 
tri. Slovenija v tem segmentu močno odstopa od povprečja, saj je kar 92 % ljudi odgovorilo, 
da govori najmanj en tuj jezik, vsaj dva jih govori 67 %, tri ali več jezikov pa zna 35 % 
posameznikov. Takšnih, ki ne znajo nobenega tujega jezika pa je 8 %.  

Slovenščino je 93 % ljudi, prebivajočih v Sloveniji, opredelilo za njihov materni jezik. V 
Grčiji je kar 99 % vprašanih potrdilo, da je grščina njihov materni jezik. Najnižji odstotek pa 
imajo Latviji, kjer je latvijski jezik za maternega opredelilo približno 71 %. Razlike so opazne 
v državah, kot so Luksemburg, Španija in Belgija, kjer imajo več kot en uradni jezik, posebna 
zanimivost pa je Finska, kjer imajo za uradna jezika finščino in švedščino, čeprav je le 5 % 
Fincev odgovorilo, da je njihov materni jezik. 

Mladi med starostjo 15-24 imajo največji delež po znanju vsaj enega tujega jezika, saj je ta 74 
%, 37 % jih zna vsaj dva, 12 % pa jih govori tri ali več. Odstotek s starostjo pada, kar je 
logična posledica, saj v preteklosti ni bilo veliko poudarka na učenju tujih jezikov. 
Posameznikov starejših od 55 let je samo 38 % ljudi, takšnih, ki govorijo vsaj en jezik, in 7 % 
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tistih, ki govorijo vsaj tri ali več. Največji delež poliglotov je med študenti, saj jih kar 86 % 
obvlada vsaj en tuji jezik (kar je pričakovano), največ ljudi, ki govorijo le materinščino pa je 
med upokojenci, teh je 64 %. Povezava pa obstaja tudi z uporabo spleta, posamezniki, ki ga 
dnevno uporabljajo, so najverjetneje med tistimi, ki govorijo več jezikov (70 % jih govori 
najmanj enega), medtem odstotek osebam, ki interneta ne uporabljajo pade na 25 %. 
Raziskava pa je pokazala razlike tudi glede na sloj, po pričakovanju je največ poliglotov v 
višjem (66 %), a tudi nižji sloj dosega zadovoljiv procent (42 %). 

4.3.2 Znanje jezikov v Sloveniji 

Evropska raziskava iz leta 2010 o izobraževanju odraslih v Sloveniji, starih med 25 in 64 let, 
se je posvečala oceni posameznikov o njihovem znanju tujih jezikov, kako pogosto jih 
uporabljajo in katere tuje jezike govorijo. Po rezultatih sodeč sta v Sloveniji najbolj govorjena 
tuja jezika angleščina in nemščina. V starostni skupini odraslih med 25-64 let je 92 % 
vprašanih govorilo vsaj en tuj jezik, gledano bolj podrobno 20,5 % samo enega, 37,2 % dva 
tuja jezika in 34,1 % tri ali več tujih jezikov. Pri interpretaciji teh rezultatov moramo omeniti, 
da so v podatke zajeti posamezniki, ki so se v mladosti tekmo izobraževanja učili nekoč 
obveznega jezika srbohrvaščine, ki je danes tuj jezik. Ta jezik je bil v tej starostni skupini 
tretji tuji govorjeni jezik v Sloveniji, takoj za angleščino in nemščino. 

Podatki raziskave so za znanje angleškega jezika pokazali, da delež oseb s starostjo strmo 
pada. Angleščina je bila v starostni skupini med 25 in 34 let najpogosteje zastopana s 75,5 %, 
odraslih starih med 35 in 49 let je takšnih okoli 50 %, po 50. letu pa je znanje angleščine 
prisotno le še pri 27,8 % odraslih. Manjše razlike kot pri angleščini zaznamo pri znanju 
nemškega jezika. Največji delež tistih, ki so govorili nemščino, je pri posameznikih starih 
med 50 in 64 let (31,2 % odraslih), najmanj govorjena pa pri posameznikih starih med 35 in 
49 let (26,2 %). Znanje italijanščine ni dalo velikih razlik med starostnimi skupinami. 
Povprečno je v posameznih starostnih skupinah italijanski jezik govorilo okoli 10 % odraslih. 
Najmanjši delež odraslih med vprašanimi v treh starostnih skupinah je govorilo ruski in 
francoski jezik. Odstotki oseb, ki so imele znanje ruskega in francoskega jezika v starosti med 
25 in 34 let ne presežejo 1 %, v drugih dveh starostnih skupinah pa je ta dva jezika govoril le 
odstotek oseb.  

Pokazala se je povezava med doseženo izobrazbo in znanjem tujih jezikov. Praviloma so 
posamezniki z opravljeno srednjo, višjo ali visoko šolo govorili angleščino (70 %), angleščino 
pa je, od tistih, ki so imeli nižjo od srednješolske izobrazbe, govorilo le 6,6 %. Večje razlike 
glede na stopnjo izobrazbe je bilo mogoče opaziti pri nemščini. Največji delež v tej starostni 
kategoriji z znanjem nemščine je dokončalo srednjo šolo (46,2 %), višjo in visoko šolo z 
znanjem nemščine je dokončalo 29,1 %, tistih, ki so imeli dokončano le osnovno šolo ali 
manj, pa je bilo 9 %. Pri italijanskem in ruskem jeziku je bilo največ odraslih, ki so govorili 
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jezik, tistih z zaključeno srednjo šolo, francoski jezik pa je govorilo največ tistih z dokončano 
višjo in visoko šolo.  

4.4 Tuji jeziki  

Glede na število prebivalcev je v Evropski uniji najpogosteje kot prvi govorjen nemški jezik 
(16 %), sledita mu italijanski in angleški jezik (oba po 13 %), nato francoski (12 %) ter 
španski in poljski jezik (oba po 8 %). Največ ljudi zna govoriti angleščino (38 %) 
(Evrobarometer 386, 2012). Po številu ji sledijo francoščina (12 %), nemščina (11 %), 
španščina (7 %) in ruščina (5 %). Sporazumevanje v vsaj enem tujem jeziku obvlada malo več 
kot polovica prebivalcev v Evropi (54 %), dva jezika tekoče govori 25 %, tri ali več pa jih 
govori 10 %. Velika večina vprašanih v državah Luksemburg (98 %), Latvija (95 %), 
Nizozemska (94 %), Malta (93 %), Litva in Slovenija (92 %) ter Švedska (91 %) lahko 
komunicira v vsaj enem tujem jeziku. Med leti 2005 in 2012 tri države najbolj povečale 
število poliglotov, to so Finska (69% na 75 %), druga je Avstrija (62 % na 78 %) in Irska (32 
na 40 %). Najmanjše deleže prebivalcev, ki govorijo kakšen drug jezik od materinščine, imajo 
Italija, Madžarska, Portugalska, Velika Britanija in Irska. Okrog 44 % Evropejcev meni, da 
razumejo vsaj en jezik na zadovoljivi ravni, da lahko spremljajo vsakodnevno življenje. 
Največ ljudi razume angleški jezik, sledita pa mu nemščina in francoščina. Svoj prvi tuji jezik 
uporablja vsak dan 25 % poliglotov, pogosto ga uporablja 23 %, občasno pa le polovica. 
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5 VPLIV VEČJEZIČNOSTI NA PODJETJA  

5.1 Podjetja v Sloveniji 

V Sloveniji po velikosti glede na število zaposlenih ločimo naslednje štiri tipe podjetij (55. 
člen zakonodaje).  
− mikro družba v tekočem poslovnem letu ne zaposluje več kot 10 posameznikov, čisti 

prihodki od prodaje niso večji od 700.000 evrov, vrednost aktive pa je manjša od 350.000 
evrov; 

− majhna družba zaposluje med 10 in 50 delavcev, čisti prihodki od prodaje pa se gibljejo 
med 700.00 in 8.000.000 evrov, vrednost aktive je manjša od 4.000.000 evrov; 

− srednja družba za katero morata veljati dve od naslednjih kriterijev: povprečno število 
zaposlenih ne sme presegati 250, čisti prihodki od prodaje niso večji 40.000.000 evrov, 
vrednost aktive pa ni večja od 20.000.000 evrov; 

− velika družba ni ne mikro, majhna srednja družba, med velike družbe po ZGD-1 uvrščamo 
tudi subjekte javnega interesa, borze vrednostnih papirjev ter družbe, ki morajo 
pripravljati konsolidirano vsako letno poročilo. 

Preglednica 1: Podjetja po dejavnosti in velikosti glede na število oseb, ki delajo v 
Sloveniji 2015 
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V Sloveniji je bilo leta 2015 v registru zapisanih 191863 podjetij v katerih je bilo zaposlenih 
837454 delavcev. Glavnino podjetij predstavljajo majhna in srednja podjetja, kar 99,8 % so 
jih zabeležili v letu 2015. Po razvrstitvi jih je bilo največ v strokovnih, znanstvenih in 
tehničnih dejavnostih (16,6 %), nato so sledila podjetja iz dejavnosti vzdrževanja, trgovine in 
popravila motornih vozil (14,2 %) in podjetja v drugih dejavnostih (11,0 %). Velikih podjetij 
številčno ni veliko, večina se jih ukvarja z predelovalnimi dejavnostmi (32,5 %), v manjšem 
obsegu pa so podjetja, ki se ukvarjajo z zdravstvom in socialnim varstvom (10,7 %) ter 
podjetja, ki delujejo v javni upravi, obrambi in obvezni socialni varnosti (10,4 %). (Statistični 
urad Slovenije) 
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5.2 Študija ELAN in poročilo PIMLICO 

5.2.1 Študija ELAN 

Če želijo podjetja biti uspešna doma in v tujini, morajo sodelovati z mednarodnimi podjetji, 
pri čemer potrebujejo znanje tujih jezikov za uspešno komuniciranje in razumevanje. Znanje 
in učenje jezikov predstavljata pomemben dejavnik mednarodno usmerjenih podjetij. Leta 
2006 so naredili obširno študijo o malih in srednjih podjetjih (ELAN), v kateri so ugotovili, 
da je veliko število podjetij v Evropi izgubilo posle zaradi slabega in pomanjkljivega znanja 
tujih jezikov. Raziskava je obsegala 1963 podjetij in kar 11 % MSP je priznalo, da so zaradi 
pomanjkljivega znanja tujih jezikov že izgubili poslovne priložnosti. Odstotek bi lahko sicer 
bil še večji, saj so bila zabeležena le podjetja, ki se svojih izgubljenih poslov zavedajo. 
Mnogo pa je tudi podjetij, ki niso niti zaznala izgubo zaradi slabih jezikovni sposobnosti. 
Podjetja, ki so na mednarodnem trgu zabeležila večje uspehe, so imele podobne značilnosti, to 
so: njihovi delavci so že imeli predhodno jezikovno znanje, prav tako so zaposlovali domače 
govorce, sodelovali so s poklicnimi prevajalci in tolmači ter vzpostavljen strateški načrt 
jezikovnega upravljanja. Podjetja, ki so tem štirim elementom posvetila dovolj pozornosti, so 
povečala svoj izvoz za 45,5 % v primerjavi s podjetji brez teh elementov.  

Angleščina je ključni jezik za dostop do tujih trgov, vendar raziskave kažejo, da je slika 
kompleksnejša, kot se zdi, saj nekatere države kot jezik sporazumevanja ne uporabljajo 
angleščine. Ruščina se v veliki meri uporablja v vzhodni Evropi kot lingua franca (skupaj z 
nemščino in poljščino). Francoščina se uporablja za trgovino na območju Afrike, podobno se 
španščina uporablja v Latinski Ameriki. Dolgoročna poslovna partnerstva temeljijo na 
grajenju in upravljanju odnosov. Da bi to dosegli, sta kulturno in jezikovno znanje ciljne 
države bistvenega pomena. 

Raziskave kažejo, da so mala in srednja podjetja, ki izvažajo, produktivnejša od tistih, ki ne 
izvažajo, in da so pogosto skrite dodatne vrednosti za izvozna podjetja v izpostavljanju 
večjemu tehničnemu znanju (ang. know how) in izkušnjam, zavedanju trga in stroškov ali 
učinkovitosti prihrankov. Glede na to, da MSP predstavljajo več kot 50 % delovnih mest v 
Evropski uniji, bi v primeru, da večje število MSP postane uspešnih izvoznikov, in bi ti, ki 
trenutno izvažajo, razširili svoje trge, to pomembno vplivalo na evropsko gospodarstvo, kar bi 
lahko vodilo do znatne dodatne koristi v smislu večje inovativnosti in tržne zavesti, kar bi 
lahko vplivalo na produktivnost znotraj nacionalnih gospodarstev. 

Študija ELAN je dala veliko uporabnih podatkov tudi raziskavam ki so sledile kasneje. 
Projektu PIMLICO je služila kot osnova za študijo opredelitve in razvijanja modelov tipičnih 
podjetij. V poročilu so predstavili rezultate najboljših praks MSP o strategijah jezikovnega 
upravljanja.  
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5.2.2 Poročilo PIMLICO 

Prva faza pobude za večjo uporabo strategij jezikovnega upravljanja v evropskih MSP nastopi 
s kratico PIMLICO, ki pomeni spodbujanje, izvajanje in vzporejanje jezikovnih strategij in 
strategij za medkulturno komunikacijo (Promoting, Implementing, Mapping Language and 
Intercultural Communication Strategies). Poročilo PIMLICO opredeljuje in opisuje modele 
najboljših praks v 40 MSP na področju EU, ki so jih izbrali, zaradi njihovega povečanja 
trgovanja, ki je bila posledica oblikovanja in izvajanja strategij jezikovnega upravljanja. V 
poročilu je zapisan tudi pregled organizacij in mrež v tedaj 27 državah EU, ki nudijo 
jezikovno podporo in delujejo na več ravneh. To so nadnacionalni, nacionalni, regionalni in 
lokalni. V drugi fazi, v katero bo vključena postavitev mreže in smernice podjetjem o tem, kje 
pridobiti podatke, nasvete in informacije, kako razvijati strategije jezikovnega upravljanja in 
kako oblikovati nove tehnike, da bi povečali svoje trgovanje na mednarodnem trgu, kjer 
poteka komunikacija v tujem jeziku.  

Projekt PIMLICO je razdeljen na dve glavni fazi. 

Faza 1: Prvi cilj projekta je PIMLICO je bil pridobiti vse podatke o jezikovnih strategijah in o 
obstoječih praksah, v malih in srednjih podjetjih in njihovih podpornih strukturah, ter 
poudariti dejstva, ki lahko v nadaljevanju projekta podprejo informativno kampanjo.  

Faza 2: Cilji informativne kampanje so bolje seznaniti MSP z možnostmi in prednostmi, 
dobrega jezikovnega znanja v mednarodnem poslovanju in povečanje število podjetij, ki bodo 
strateško načrtovala jezikovna upravljanja.  

Študije primerov so pokazale, da je uporaba različnih oblik strategij jezikovnega upravljanja 
uspešnih podjetij povečuje efektivnost komunikacije v mednarodni dejavnosti. Strategija 
jezikovnega upravljanja pomeni načrtovano sprejetje vrste tehnik za lažjo in učinkovitejšo 
komunikacijo s strankami in dobavitelji iz tujine. (ELAN, 2006). Ukrepi, ki jih je strategija 
jezikovnega upravljanja zajela omogočajo lažji vstop ali širjenje podjetja na nov tuj trg, kjer 
se soočajo z ovirami na jezikovnem in kulturnem področju. Strategija jezikovnega upravljanja 
vključujejo različne kombinacije ukrepov med katerimi so: sodelovanje z zastopniki na 
lokalni ravni za učinkovitejše reševanje jezikovnih preprek, sodelovanjes s poklicnimi tolmači 
in prevajalci, mobilnost zaposlenih, prevod promocijskih, tehničnih in prodajnih materialov, 
seznanjanje s kulturami skozi različne programe in jezikovno usposabljanje, prilagoditev 
kulturi, navadam in njenim jezikovnim posebnostim, kot so proizvodi in embalaža, 
povezovanje s tujimi univerzami in programi izmenjav delavcev in študentov v tujino, več 
pozornosti jezikovnim preverjanjem, učenje jezikov preko uporabe spleta, spletne trgovine v 
različnih jezikih in zaposlovanje domačih govorcev. 
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Vpliv dobrih jezikovnih strategij na podjetja je bil opazen:  
− Podjetja (43 %) so po uvedbi jezikovne strategije povečala prihodke za 25 % in več. 

Prihodek se je povečal tudi 30 % podjetij za med 16 % in 25 %.  
− Tri četrtine oziroma 73 % podjetij je prihodke od prodaje povečalo za 16 %. 
− Vsak izmed ukrepov je imel vpliv na povečanje prodaje. Več kot je bilo ukrepov večja je 

bila možnost za povečanje prihodkov od prodaje. Primer kombinacije: vzpostavitev 
večjezične mreže, sodelovanje z lokalnimi sodelavci, ki se spoznajo na razmere ciljnega 
trga in zaposlovanje domačih govorcev. To so tudi trije najpogostejši ukrepi jezikovnih 
strategij, ki so jih so podjetja navedla v študiji in so povzročili povečanje prodaje na tujih 
trgih.  

V poročilu so za MSP pripravili priporočila, ki so namenjena za učinkovitejše delovanje 
podjetiij na mednarodnem trgu, saj je konkurenca vse močnejša in večjezičnost je že skoraj da 
nujna. Predlogi, ki so jih pripravili imajo lahko velik vpliv na evropsko trgovino in njeno rast. 

PRIPOROČILA ZA MSP:  
− sledi zgledom najboljših praks najuspešnejših podjetij;  
− na podlagi kontrolnih seznamov v poročilu PIMLICO preučiti lastne jezikovne potrebe na 

določenih trgih;  
− sprejetje ukrepov za izvajanje jezikovnih strategij, ki so ustrezne njihove trge;  
− vzpostaviti stik s podpornimi evropskimi organizacijami, za pridobivanje in izmenjavo 

uporabnih informacij;  
− ocena stroškovne učinkovitosti različnih jezikovnih strategij (npr. seznanitev s kulturo, 

sodelovanje s poklicnimi prevajalci).;  
− povezovanje z drugimi podjetji, ki izvažajo na tuje trge.  

PRIPOROČILA ZA IZOBRAŽEVALNE USTANOVE:  
− povezovanje med MSP in posredniki ter pomoč z različnimi podpornimi storitvami, npr. 

jezikovna usposabljanja; možnosti praktičnega usposabljanja za tuje študente;  
− vzpostaviti stik z mednarodnimi MSP z namenom izmenjave znanja, oblikovanje novih 

jezikovnih programov v namene izpopolnjevanja jezikovnih znanj na mednarodnem trgu, 
pomoč pri usposabljanju jezikovnih prevajalcev;  

− poskrbeti, da bodo jezikovne strategije jasna in da bodo postale del programov 
izobraževalnih ustanov ter drugih poslovnih programov izobraževanj.  

5.3 Izvoz in uvoz 2016  

Po podatkih statističnega urada se je v letu 2016 izvoz glede na predhodno leto povečal za 4,2 
%, uvoz je zrastel za 3,4 %. Najbolj se je povečal izvoz na področju avtomobilske industrije. 
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Razlog za rast izvoza je dobro sodelovanje z državami v EU. Največ blagovne menjave 
opravimo z bližnjimi državami Italijo, Avstrijo, Hrvaško, statistično pa največ z Nemčijo.  

Največ proizvodov izvozimo iz skupine zdravila, nato sledijo proizvodi iz skupine osebni 
avtomobili, ki se v zadnjih letih močno krepi. 

Največ proizvodov uvozimo iz skupine olja in nafte. Na drugem mestu so proizvodi osebnih 
avtomobilov, tudi tukaj je bilo zaznano največje vrednostno povečanje uvoza, podobno kot pri 
izvozu.  

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je rast izvoza v lanskem letu pripisal 
okrepljenemu tujemu povpraševanju in izboljšani konkurenci. Za izvoz imajo podobna 
pričakovanja tudi v naslednjih letih. »Ocenjujemo, da bo izvoz ostal ključni dejavnik 
gospodarske rasti.« Podobno kot v preteklih letih si tako lahko obetamo nadaljnji ugodni vpliv 
izboljšanja mednarodne konkurenčnosti in nekoliko višjo rast tujega povpraševanja. Da bodo 
izvozniki ostali vlečni konji za slovensko gospodarstvo, je izpostavil gospodarski minister 
Zdravko Počivalšek.  

 

Slika 1: Izvoz 2016 

0	

1000000	

2000000	

3000000	

4000000	

5000000	

6000000	

Izvoz	2016	(1000	EUR)	



 

22 

 

Slika 2: Uvoz 2016 
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6 RAZISKAVA  

V okviru diplomske naloge sem marca 2017 opravil raziskavo na temo večjezičnosti v 
slovenskih podjetjih. Za pridobitev podatkov sem uporabil anketni vprašalnik, ki sem ga 
preko spletne strani www.1KA.si (odprtokodna aplikacija za spletno anketiranje) poslal v 
približno 400 podjetij in pridobil tako 185 ustreznih vzorcev. Podjetja sem poiskal v spletni 
bazi izvoznikov www.sloexport.si.  

V raziskavi me je zanimalo, kakšno pozornost namenjajo večjezičnosti slovenska podjetja, 
kako to vpliva na zaposlovanje, kateri jeziki so najbolj zaželeni, ali so podjetja doživela 
kakšne izgube poslov zaradi pomanjkanja jezikovnih znanj in koliko pozornosti namenijo 
svojemu kadru za izobraževanje na jezikovnem področju. 

1. Kako veliko je vaše podjetje? 

Začetno vprašanje se je nanašalo na velikost podjetja. Po 55. členu Zakona o gospodarskih 
družbah delimo velikost podjetij na štiri razrede. Od vseh prejetih odgovorov je bilo 12 % 
mikropodjetij, torej je imelo zaposlenih do devet delavcev. 24 % je bilo malih podjetij (10–49 
zaposlenih). Največ podjetij je bilo srednje velikih s 50 do 249 zaposlenimi, teh je bilo kar 38 
%. Velikih podjetij z 250 ali več zaposlenimi pa je bilo 26 %. 

Preglednica 2: Velikost podjetij 

Velikost podjetij Frekvenca Odstotek 

Mikro (1–9) 22 12 % 

Malo (10–49) 44 24 % 

Srednje veliko (50–249) 70 38 % 

Veliko (250 ali več) 49 26 % 
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Slika 3: Velikost podjetij 

2. S katero dejavnostjo se vaše podjetje ukvarja? 

Pri drugem vprašanju sem ugotavljal, s katerimi dejavnostmi se podjetja ukvarjajo. Največ 
podjetij je izbralo druge dejavnosti, teh je bilo 62 oziroma 34 %. Sledilo je 55 podjetij, ki se 
ukvarjajo s predelovalnimi dejavnostmi in so imela 30 % delež med odgovori. Med 
strokovne, znanstvene in komunikacijske dejavnosti se je opredelilo 20 podjetij oz. 11 %, 15 
podjetij (8 %) se ukvarja z informacijskimi in komunikacijskimi dejavnostmi, 12 s trgovino (6 
%), z gradbeništvom pa 9 (5 %). 5 podjetij (3 %) se ukvarja s kmetijstvom in lovom, 
gozdarstvom ter ribištvom, 6 podjetij (3 %) v enakomernih deležih po 2 pa se ukvarja z 
oskrbo z el. energijo, plinom in paro; z gostinstvom in turizmom; s kulturnimi, razvedrilnimi 
in rekreacijskimi dejavnostmi. Z rudarstvom se ne ukvarja nobeno od sodelujočih podjetij. 

Preglednica 3: Dejavnosti podjetij 

Dejavnost podjetja Frekvenca Odstotek 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 5 3 % 

Rudarstvo 0 0 % 

Predelovalne dejavnosti 55 30 % 

Oskrba z el. energijo, plinom in paro 2 1 % 

Gradbeništvo 9 5 % 

Trgovina 12 6 % 
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Dejavnost podjetja Frekvenca Odstotek 

Gostinstvo in turizem 2 1 % 

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 2 1 % 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 15 8 % 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 20 11 % 

Druge dejavnosti 62 34 % 

 

 

Slika 4: Dejavnosti podjetij 

3. Ali (pretežno) uvažate in/ali izvažate? 

Podjetij, ki pretežno izvažajo, je kar 92 %, tistih s pretežnim uvozom pa le 8 %. 
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Preglednica 4: Uvoz in izvoz podjetij 

Uvoz/Izvoz Frekvenca Odstotek 

Uvoz 14 8 % 

Izvoz 164 92 % 

 

 

Slika 5: Uvoz in izvoz podjetij 

4. Navedite dva (za vas) najpomembnejša tuja trga. 

Odgovori na vprašanje o dveh najpomembnejših trgih, na katerih poslujejo podjetja, so bili 
precej pestri in raznoliki, saj je bilo v odgovorih preko 40 različnih trgov. Najpogostejši so 
bili odgovori za države nekdanje skupne države Jugoslavije, sledili sta Nemčija in Avstrija, 
potem države Bližnjega vzhoda, Rusija, Velika Britanija in ZDA, severnoafriške države, 
Italija, nekaj azijskih držav (Japonska, Kitajska, Koreja) in preostale evropske države. 

5. Ali ocenjujete, da ste v podjetju že utrpeli kakršnekoli izgube zaradi pomanjkanja znanja 
tujih jezikov? 

Na vprašanje o morebitnih izgubah zaradi pomanjkanja znanja tujih jezikov je 19 % podjetij 
odgovorilo pritrdilno, 81 % pa izgub zaradi pomanjkanja jezikovnih znanj ni imelo.  
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Preglednica 5: Izguba zaradi pomanjkanja znanja tujih jezikov 

Izguba zaradi pomanjkanja znanja tujih jezikov Frekvenca Odstotek 

Da 33 19 % 

Ne 139 81 % 

 

Slika 6: Izguba zaradi pomanjkanja znanja tujih jezikov 

6. Kakšnega pomena se vam zdi znanje enega ali več tujih jezikov v vašem podjetju? 

Na vprašanje, kako pomembno se jim zdi znanje tujih jezikov, je 88 % podjetij odgovorilo, da 
zelo pomembno. 11 % jih daje temu oznako pomembno, preostali odstotek pa ocenjuje, da 
znanje tujih jezikov zanje ni pomembno. 

Preglednica 6: Pomen znanja tujih jezikov 

Znanje tujih jezikov Frekvenca Odstotek 

Zelo pomembno 153 88 % 

Pomembno 20 11 % 

Nepomembno 1 1 % 
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Slika 7: Pomen znanja tujih jezikov 

7. Ali menite, da mladi skozi šolanje pridobijo dovolj jezikovnega znanja? 

Pri sedmem vprašanju me je zanimalo mnenje podjetij o pridobljenem jezikovnem znanju 
mladih skozi proces šolanja. 33 % meni, da pridobijo dovolj jezikovnega znanja, 56 % pa je 
mnenja, da mladi dobijo premalo jezikovnega znanja v šolah. 11 % je takšnih, ki se niso 
opredelili.  

Preglednica 7: Ali mladi skozi šolanje pridobijo dovolj jezikovnega znanja? 

Ali mladi skozi šolanje pridobijo dovolj jezikovnega 
znanja? 

Frekvenca Odstotek 

Da 58 33 % 

Ne 97 56 % 

Ne vem 19 11 % 
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Slika 8: Ali mladi skozi šolanje pridobijo dovolj jezikovnega znanja? 

8. Ali ste pri zaposlovanju novih kadrov pozorni na njihovo znanje tujih jezikov? 

Osmo vprašanje se je nanašalo na pozornost delodajalcev na znanje tujih jezikov pri 
zaposlovanju novih kadrov. Pri tem je 60 % vprašanih odgovorilo, da so vedno pozorni na 
znanje jezikov, 40 % jih pravi, da so pozorni le pri določenih delovnih mestih. Podjetja, ki bi 
bilo na to nepozorno, ni bilo. 

Preglednica 8: Upoštevanje znanja tujih jezikov pri zaposlovanju 

Upoštevanje znanja tujih jezikov pri zaposlovanju Frekvenca Odstotek 

Vedno 103 60 % 

Nikoli 0 0 % 

Le pri določenih delovnih mestih 70 40 % 
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Slika 9: Upoštevanje znanja tujih jezikov pri zaposlovanju 

9. Ali znanje tujih jezikov na razgovoru tudi preverite? 

Na vprašanje, ali podjetja pri zaposlovanju tudi preverjajo kandidatova jezikovna znanja, je 
49 % podjetij dejalo, da jih preverjajo, 13 % nikoli ne preveri znanja jezikov, 38 % podjetij pa 
to stori le včasih.  

Preglednica 9: Preverjanje znanja tujih jezikov 

Preverjanje znanja tujih jezikov Frekvenca Odstotek 

Da 85 49 % 

Ne 22 13 % 

Včasih 65 38 % 
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Slika 10: Preverjanje znanja tujih jezikov 

10. Kako preverite znanje kandidatov? 

Naslednje vprašanje je nadaljevalo prejšnje, in sicer, kako preverijo znanje tujega jezika pri 
kandidatih, če to dejansko izvajajo. Največ (56 %) jih je dejalo, da znanje jezika preizkusijo 
ustno, 3 % preverijo samo pisno, 41 % podjetij pa naredi oba preizkusa – tako pisnega kot 
ustnega. 

Preglednica 10: Način preverjanja znanja kandidatov 

Odgovor Frekvenca Odstotek 

Pisno 5 3 % 

Ustno 90 56 % 

Oboje 67 41 % 
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Slika 11: Način preverjanja znanja kandidatov 

11. Na katerih delovnih mestih je zaželeno znanje več tujih jezikov? 

Tudi naslednje vprašanje je povezano z 9. in 10. vprašanjem. Poizveduje, na katerih delovnih 
mestih je znanje tujih jezikov najbolj zaželeno. Najbolj je zaželeno na mestih vrhnjega 
managementa, tako je odgovorilo 37 %, da je večjezičnost najpomembnejša pri vodjah 
oddelkov, je izbralo 29 %, 6 % je ocenilo, da je najpomembnejše znanje tujih jezikov pri 
delavcih, preostalih 29 % pa je odgovorilo z drugo. V rubriki drugo je bil najpogostejši 
odgovor, da je zaželeno znanje jezikov prav pri vseh slojih, sledil je odgovor vsi sloji brez 
delavcev, tretji najpogostejši odgovor je bil prodajno osebje, le nekaj pa jih je odgovorilo, da 
največjo pozornost pri znanju jezikov dajejo posebnim ekspertom ter režiji. 

Preglednica 11: Delovna mesta, na katerih je znanje tujih jezikov najbolj zaželeno 

Delovna mesta, na katerih je znanje tujih jezikov najbolj zaželeno Frekvenca Odstotek 

Vrhnji management 64 37 % 

Vodje oddelkov 50 29 % 

Delavci 10 6 % 

Drugo 50 29 % 
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Slika 12: Delovna mesta, na katerih je znanje tujih jezikov najbolj zaželeno 

12. Kako pogosto izobražujete zaposlene na tem področju? 

Nato me je zanimalo, kako pogosto podjetja izobražujejo zaposlene na jezikovnem področju. 
Največ pozornosti temu namenjajo podjetja, ki so odgovorila z »večkrat na leto«, teh je bilo 
12 %, z 21 % sledijo podjetja, ki izobražujejo svoje zaposlene vsako leto, 43 % izobražuje 
zaposlene le na nekaj let, 24 % pa se tega ne posluži nikoli. 

Preglednica 12: Pogostost izobraževanja delavcev na jezikovnem področju 

Pogostost izobraževanja Frekvenca Odstotek 

Nikoli 42 24 % 

Na nekaj let 74 43 % 

Vsako leto 36 21 % 

Večkrat na leto 20 12 % 
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Slika 13: Pogostost izobraževanja delavcev na jezikovnem področju 

13. Ali uradna potrdila o znanju tujih jezikov (certifikati) povečajo zaposljivost kandidata? 

V 47 % kandidatu poveča zaposljivost, če je v preteklosti že pridobil kakšnega izmed 
jezikovnih certifikatov, 53 % podjetij pa temu, da ima kandidat pridobljene jezikovne 
certifikate, ne dajejo nobene prednosti pri zaposlovanju. 

Preglednica 13: Boljša možnost zaposlitve z jezikovnim certifikatom 

Boljša možnost zaposlitve Frekvenca Odstotek 

Da 82 47 % 

Ne 91 53 % 
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Slika 14: Boljša možnost zaposlitve z jezikovnim certifikatom 

14. Ali za jezikovno izobraževanje pridobivate sredstva EU? 

Na vprašanje, ali podjetja za jezikovna izobraževanja svojih zaposlenih pridobivajo sredstva 
iz skladov EU, je 93 % odgovorilo negativno, preostalih 7 % pa je že pridobivalo sredstva iz 
EU za jezikovna izpopolnjevanja. 

Preglednica 14: Pridobitev sredstev EU 

Pridobitev sredstev EU Frekvenca Odstotek 

Da 12 7 % 

Ne 161 93 % 

 

Slika 15: Pridobitev sredstev EU 
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15. S številko od 1 do 5 označite zaželenost določenega jezika v vašem podjetju.  
(1 = najmanj zaželeno, 5 = najbolj zaželeno) 

V naslednjem vprašanju so se podjetja opredelila, katerim jezikom dajejo večjo vrednost. 
Angleščino za zelo pomemben jezik v njihovem podjetju ocenjuje 80 %, prav tako tudi 
nemščini dajejo velik pomen (52 % jo je označilo za zelo pomembno), italijanščina je 
povprečno nekje srednje zaželena s prevladujočimi 31 % odgovora zaželeno, francoščina v 
podjetjih ni med pomembnejšimi, saj je 64 % odgovorilo z najmanj zaželeno, prav tako pa 
tudi španščina, ki jo kot zelo pomembno ocenjuje le 1 % podjetij. Med drugimi odgovori sta 
prevladovala ruščina in srbohrvaški jezik. 

Preglednica 15: Najpomembnejši jeziki 

  1 2 3 4 5 

Angleščina 2 1 9 22 136 

1 % 1 % 5 % 13 % 80 % 

Nemščina 6 4 33 37 85 

4 % 2 % 20 % 22 % 52 % 

Italijanščina 31 34 47 26 15 

20 % 22 % 31 % 17 % 10 % 

Francoščina 48 37 39 28 4 

31 % 24 % 25 % 18 % 3 % 

Španščina 64 42 22 19 2 

43 % 28 % 15 % 13 % 1 % 

Drugo: 5 4 4 13 19 

11 % 9 % 9 % 29 % 42 % 
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16. S številko od 1 do 5 označite pomembnost znanja tujih jezikov v posameznem oddelku. 

Preglednica 16: Pomembnost znanja tujih jezikov na posameznih delovnih mestih 

  1 2 3 4 5 

Vrhnji management 2 0 1 12 155 

1 % 0 % 1 % 7 % 91 % 

Vodje oddelka 1 0 11 49 106 

1 % 0 % 7 % 29 % 63 % 

Delavci 20 36 57 23 28 

12 % 22 % 35 % 14 % 17 % 

V podjetjih z 91 % ocenjujejo, da je najpomembnejše znanje tujih jezikov v vrhnjem 
managementu, za vodje oddelkov podjetja menijo, da je znanje jezikov zelo pomembno v 63 
% primerov, pri delavcih pa so ocenili, da je nekje srednja pomembnost znanja, saj je 35 % 
odgovorilo s srednje, ostali pa tako z nepomembno kot pomembno v podobnih razsežnostih.  

17. Ali ocenjujete, da bodo potrebe po znanju tujih jezikov v vašem podjetju v prihodnosti 
večje? 

 
 

Preglednica 17: Povečanje potreb po znanju tujih jezikov v prihodnosti 

Povečanje potreb po znanju tujih jezikov Frekvenca Odstotek 

Da 136 80 % 

Ne 34 20 % 

Zadnje vprašanje se nanaša na oceno potreb po znanju tujih jezikov v podjetjih. Pritrdilno je 
odgovorilo 80 %, torej da bodo potrebe v prihodnosti narastle. Preostalih 20 % pa ne 
pričakuje, da se bo v prihodnosti potreba po znanju tujih jezikov povečala. 
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Slika 16: Povečanje potreb po znanju tujih jezikov v prihodnosti 

 
  

80%	

20%	

Povečanje	potreb	po	znanju	tujih	jezikov	

1	(Da)	

2	(Ne)	
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7 SKLEP 

V današnjem času je za podjetje, ki preraste okvire svoje države in želi širiti svoje znanje in 
produkte, nujno potrebna internacionalizacija in v nekaterih uspešnih primerih tudi 
globalizacija svojega poslovanja. Slovenski trg je vsekakor premajhen za doseganje velikih 
ciljev in podjetja ga kmalu prerastejo. Slovenska podjetja s svojo inovativnostjo, kvaliteto 
produktov in naprednim znanjem hitro prodrejo v tujino, najpogosteje v bližnje države po 
Evropi, nekatera pa se usmerijo v točno izbrane države izven meja Evrope, v katerih zaradi 
povpraševanja pridobijo delež trga, najboljšim pa uspe celo globalizirati svoje poslovanje. Pri 
doseganju tega ima poleg tehničnega in ekonomskega znanja veliko vlogo tudi znanje jezika 
države, kamor se izvoz usmeri.  

Po raziskavi, ki smo jo opravili, so za slovenska podjetja najpomembnejši trgi naslednjih 
držav: države nekdanje skupne države, Avstrija, Nemčija, Rusija in Italija. Podobni so tudi 
uradni podatki za leto 2016, saj poleg naštetih držav iz raziskave lahko dodamo še Francijo, 
Poljsko in Veliko Britanijo. 

V poslovnem svetu je najpogosteje uporabljen jezik angleščina, pogosto se uporablja tudi 
izraz lingua franca (razširjen jezik, ki ga govorci uporabljajo za sporazumevanje). V EU je 
močno zastopan tudi nemški jezik, ki mu sledijo italijanščina, francoščina, španščina in 
ruščina. Pri raziskavi so podjetja navedla, da je za večino daleč najpomembnejša angleščina, 
sledijo nemščina, srbohrvaščina, ruščina in ostali jeziki držav najpomembnejših trgov. 

Veliko vlogo za učenje tujih jezikov v Sloveniji ima izobraževalni sistem. Slovenija se drži 
evropske politike učenja domačega in dveh dodatnih tujih jezikov. Po raziskavah je celo v 
vrhu po znanju tujih jezikov v EU. Na vprašanje, ki sem ga postavil podjetjem, ali mislijo, da 
mladi pridobijo dovolj znanja skozi šolanje, je sicer več kot polovica odgovorila, da tega ne 
dobijo dovolj, vendar tu dopuščam možnost, da so v to mnenje šteli tudi generacije odraslih, 
ki morda v času izobraževanja niso pridobili toliko jezikovnega znanja, kot ga dobivajo 
današnje generacije. 

Za slovenska podjetja, ki pretežno izvažajo, je znanje tujih jezikov vitalnega pomena. Kar 88 
% jih meni, da je znanje njihovih zaposlenih zelo pomembno. 19 % pa priznava, da so v 
preteklosti najbrž že utrpeli izgube poslov zaradi pomanjkanja znanja tujih jezikov. 

Znanje tujih jezikov je dobra prednost pri iskanju zaposlitve. Delodajalci iščejo vse 
sposobnejše in naprednejše ljudi, zato dodatna znanja vsekakor povečajo zaposljivost. Prav 
vsa podjetja, vključena v raziskavo, so potrdila, da pričakujejo znanje tujih jezikov pri 
kandidatih pred zaposlitvijo, velika večina pa to dejansko tudi preveri. Večjezičnost najbolj 
pričakujejo na delovnih mestih vrhnjega managementa, prav tako pri vodjih posameznih 
oddelkov, manj pa pri delavcih. Zanimivi pa so bili odgovori na vprašanje, ali jezikovni 
certifikati povečajo zaposljivost kandidatov, saj je več kot polovica podjetij odgovorila 
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negativno. Torej sklepam, da bolj zaupajo dejanskemu znanju ob preverjanju pred 
zaposlitvijo.  

Evropska unija namenja del sredstev tudi za izobraževanje. Podjetij, ki so pridobila sredstva, 
namenjena jezikovnemu izobraževanju, je bilo sodeč po raziskavi malo, saj jih je ta sredstva 
pridobilo le 7 %. Kljub temu pa svoje zaposlene večkrat na leto na jezikovnem področju 
izobražuje 12 % podjetij, 21 % vsako leto in 43 % na nekaj let. 

Potrebe po znanju se povečujejo iz leta v leto, delodajalci želijo vedno bolj izpopolnjene 
zaposlene, poslovanje pa se vse bolj širi na tuje trge. Znanje jezikov postaja vse večja 
referenca in takšnega mišljenja so tudi podjetja, vključena v raziskavo, saj jih kar 80 % meni, 
da se bodo potrebe po znanju tujih jezikov v njihovih podjetjih v prihodnosti še povečale. 
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PRILOGE 

 
Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 
 



 

 

 

 



Priloga 1 

 

 

Anketa 

1. Kako veliko je vaše podjetje? 
• mikro (1–9) 
• malo (10–49) 
• srednje (50–249) 
• veliko (250 ali več) 

 
2. S katero dejavnostjo se vaše podjetje ukvarja? 

• kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

• rudarstvo 

• predelovalne dejavnosti 

• gradbeništvo 

• trgovina 

• informacijske in komunikacijske dejavnosti 

• gostinstvo in turizem 

• kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

• druge dejavnosti 

 

3. Ali (pretežno) uvažate in/ali izvažate? 
• uvoz  
• izvoz  

 
4. Navedite dva za vas najpomembnejša tuja trga: 

 

 
5. Ali ocenjujete, da ste v podjetju že utrpeli kakršnekoli izgube zaradi pomanjkanja znanja 

tujih jezikov? 
• da 
• ne 
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6. Kakšnega pomena se vam zdi znanje enega ali več tujih jezikov v vašem podjetju?  
• zelo pomembno 
• pomembno 
• nepomembno  

 
7. Ali menite, da mladi skozi šolanje pridobijo dovolj jezikovnega znanja? 
• da 
• ne  
• ne vem 

 
8. Ali ste pri zaposlovanju novih kadrov pozorni na njihovo znanje tujih jezikov? 
• vedno 
• nikoli 
• le pri določenih delovnih mestih 

 
9. Ali znanje tujih jezikov na razgovoru tudi preverite? 
• da 
• ne  
• včasih  

 
10.  Na kakšen način preverite znanje kandidatov? 
• pisno 
• ustno 
• oboje  

 
11.  Na katerih delovnih mestih je zaželeno znanje več tujih jezikov? 
• vrhnji management 
• vodje oddelkov 
• delavci 
• drugo: 
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12.  Kako pogosto izobražujete zaposlene na tem področju?  
• nikoli 
• na nekaj let 
• vsako leto  
• večkrat letno 

 
13.  Ali uradna potrdila o znanju tujih jezikov (certifikati) povečajo zaposljivost kandidata? 
• da 
• ne  

 
14.  Ali za jezikovno izobraževanje pridobivate sredstva EU?  
• da 
• ne 

 
15.  S številko od 1 do 5 označite zaželenost določenega jezika v vašem podjetju.  

(1 = najmanj zaželeno, 5 = najbolj zaželeno) 
• angleščina      1 2 3 4 5 
• nemščina        1 2 3 4 5 
• italijanščina    1 2 3 4 5 
• francoščina     1 2 3 4 5 
• španščina        1 2 3 4 5 
• drugo: 

 
16.  S številko od 1 do 5 označite pomembnost znanja tujih jezikov v posameznem oddelku. 
• vrhnji management    1 2 3 4 5 
• vodje oddelka            1 2 3 4 5 
• delavci                       1 2 3 4 5 

 
17.  Ali ocenjujete, da bo zahteva v vašem podjetju po znanju tujih jezikov v prihodnosti 

večja? 

− da 
− ne 


