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POVZETEK 

 
Raziskovalna naloga z naslovom Potrebe po znanju nemškega jezika v podjetjih celjske regije 
je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del zajema učenje tujih jezikov 
in nemščine na slovenskih osnovnih in srednjih šolah, stališča SDUNJ o nemščini na naših 
šolah, položaj nemškega jezika na Celjskem in podobno. V teoretični del sem vključila tudi 
različne podatke Analize dodatnih pogojev za zasedbo prostih delovnih mest v letih 
20072008, ki sem jo dobila na celjskem Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, iz 
katere sem lahko razbrala položaj nemškega jezika v slovenskih podjetjih. V empiričnem delu 
pa so tabelno in grafično prikazani rezultati dveh anket – ankete za dijake in ankete za 
podjetja. Anketiranih je bilo 101 dijakov treh različnih programov izobraževanja in 85 
podjetij, ki se ukvarjajo z različnimi panogami. Generalno lahko rečem, da veliko dijakov niti 
ne ve, kateri jezik je najpogosteje govorjen materni jezik v Evropi, da se jih večina uči 
nemščine v šoli in tako naprej. Kar se tiče podjetij pa, da v skoraj isti meri od delavcev 
zahtevajo znanje katerega od jezikov držav bivše Jugoslavijekakor nemščine. Presenetljivo je 
tudi to, da imajo podjetja dosti partnerjev iz nemško govorečih držav, a z njimi ne 
komunicirajo v nemščini. 

 

SUMMARY 
 
Theprojectworkfocuses on theneedsofthe German language in companiesofthe Celje region. It 
consistsofthetheoreticalandtheempirical part. Learningofforeignlanguages, especially German 
at Sloveneprimaryandsecondaryschools, theopinionaboutlearning German of SDUNJ 
(Slovene German teachersAssociation), thepositionof German language in the Celje region 
are included in thetheoretical part. I 
alsoincludedseveralinformationoftheanalysisofadditionalconditionsforfillingvacanciesfrom 
2007-2008, which I received at the Job Centre in Celje. In theempirical part a table 
andgraphicdisplayofresults is shown. Twosurveysweremadeamong 101 students, and 85 
companiesofdifferentindustries. In general manystudents do not knowwhich is the most 
frequentlyspokennativelanguage in Europe. Themajoritylearn German at school. Otherwise, 
theknowledgeoflanguagesofformerYugoslavia are equallyrequested. It is 
surprisingthatthecompanies are cooperatingmostlywithGermanyandAustriabutthey are not 
willing to communicate in German. 
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1 UVODNI DEL 
 

1.1 OPREDELITEV NALOGE 
Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš! 

Za raziskovalno nalogo sem se odločila predvsem zato, ker me močno zanimata tako 
nemščina in ekonomija. Zanimalo me je, kakšno mnenje imajo dijaki o nemščini in kakšno 
mnenje imajo o nemščini v primerjavi z angleščino. Že kar nekaj časa sem trdila, da je učenje 
nemščine izjemno koristno, saj vsak delodajalec išče delavca, ki govori nemško. Ker so mi 
ostali govorili, da to ni res, sem se odločila, da bom to preverila z raziskovalno nalogo. Le-ta 
mi je v marsikaterem pogledu odprla oči in pokazala, da ni vse tako, kakor sem prej mislila. 

 

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 

Glavni namen raziskovalne naloge je bil, kot sem že omenila, moja osebna radovednost. 
Želela sem ugotoviti, kaj dijaki mislijo o nemškem jeziku in kakšen 'odnos' imajo delodajalci 
do nemščine. 

Dejavnikov, ki so vplivali na to, da sem se odločila izdelovati to raziskovalno nalogo, je bilo 
veliko. Ključno pa je bilo dejstvo, da me je, kot bodočo ekonomistko, zanimalo, 
kakšnesopotrebe po znanju tujih jezikov v naših podjetjih. Pri tem sem pričakovala, da bodo 
potrebe po znanju nemškega jezika v celjskih podjetjih večje, kakor po znanju ostalih jezikov.  

Cilji raziskave so bili različni. Želela sem: 

• ugotoviti, koliko podjetij v celjski regiji od svojih zaposlenih zahteva znanje 
nemškega jezikaoziroma znanje najmanj dveh tujih jezikov;  

• ugotoviti potrebe po znanju nemškega jezika v podjetjih celjske regije; 

• ugotoviti, koliko podjetij v celjski regiji posluje na nemškogovorečih trgih; 

• utemeljiti smiselnost obveznega učenja dveh tujih jezikov tako v osnovni kot srednji 
šoli in  

• tudi opozoriti mlajšo generacijo in srednješolce, kako pomembno je učenje nemščine. 
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 Predvsem se je treba zavedati dejstva, da je dandanes iskanje službe zahtevno, zlasti če nimaš 
določenih značilnosti, s katerimi bi lahko konkuriral med iskalci dela. Zato je še kako 
pomembno, da imaš dodatna znanja. Dostikrat so ključnega pomena ravno znanja tujih 
jezikov. 

 

1.3 HIPOTEZE RAZISKOVALNE NALOGE 
 

Preden sem začela z izdelavo raziskovalne naloge sem si zastavila tri hipoteze, ki so bile 
nekakšna 'rdeča nit' skozi celotno raziskavo, tudi pri sami izdelavi vprašalnikov. 

Te hipoteze pa so bile: 

1. hipoteza: Potrebe po znanju nemškega jezika so v podjetjih celjske regije večje kakor 
po znanju angleškega jezika. 
 

2. hipoteza:Celjski srednješolci menijo, da bodo v prihodnosti najpogosteje uporabljali 
angleški jezik. 
 

3. hipoteza: Podjetja v celjski regiji večinoma poslujejo s podjetji iz Nemčije in Avstrije.  
 

4. hipoteza: Celjski srednješolci menijo, da zaposleni v celjski regiji večinoma 
komunicirajo v angleškem jeziku.  
 

5. hipoteza: Delodajalci od bodočih delavcev v podobni meri zahtevajo znanje 
angleškega in nemškega jezika.  

 

1.4 METODE DELA 
 

Kakor je raziskovalna naloga razdeljena na teoretični in praktični del, tako je bilo razdeljeno 
tudi moje delo. 

Za raziskavo sem uporabila: 

a) različno literaturo, iz različnih virov,  
b) Analizo dodatnih pogojev za zasedbo prostih delovnih mest v letih 2007 - 2008 z 

ZRSZ, 
c) metodo anketnega vprašalnika. 
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Najprej sem na podlagi različnih virovnapisala teoretični del naloge. Nato sem izbrala skupine 
dijakov, potrebnih za raziskavo, in podjetja, ki sem jih pozneje anketirala. Po tem sem 
izdelala oba vprašalnika, ter začela z anketiranjem. Na koncu sem ankete obdelala, jih 
analizirala, in statistične podatke uporabila v nalogi. 

 

1.5 OMEJITVE 
Pri raziskavi sem se omejila krajevno in vsebinsko. 

• Krajevno: anketirala sem celjske dijake in dijakinje. 
• Vsebinsko: omejila sem se na zbiranje podatkov s pomočjo interneta, ZRSZ in anket. 

Pri anketiranju podjetij je bila omejitev ta, da nisem mogla iti od podjetja do podjetja, 
saj bi mi zmanjkalo časa, zato pa je bilo toliko težje dobiti odgovore spletnih anket, saj 
po elektronski pošti marsikdo tega ni vzel resno. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 OKOLIŠČINE UČENJA NEMŠČINE V 

SLOVENIJI1 
 

V času svetovnega povezovanja, globalizacije in mobilnosti pridobiva znanje tujih jezikov vse 
večji pomen, prav tako v vzgoji in izobraževanju. Znanje več tujih jezikov človeku omogoča 
lažji dostop do informacij, intenzivnejše sodelovanje s sosedskimi in drugimi narodi na 
kulturnem in poslovnem (gospodarskem) področju ter globlje medsebojno razumevanje. To še 
posebej velja za nemščino, jezik naših severnih sosedov Avstrijcev in, tudi Nemcev ter 
Švicarjev. 

Da pa je znanje nemščine res koristno, lahko podkrepim z naslednjimi argumenti: 

• ˝nemščina je po številu govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropi; kot prvi 
jezik pa jo govori približno 100 mio. državljanov Evropske unije (v Nemčiji, Avstriji, 
Švici, Liechtensteinu, nekaterih delih Italije, Francije in Belgije); 
 

• nemščina je najbolj razširjen drugi tuji jezik v EU – takoj za angleščino. To pomeni, 
da ima nemščina ob angleščini, kot jeziku svetovne komunikacije, predvsem v Evropi 
velik sporazumevalni doseg; 
 
 

• nemščina je pomembna na nekaterih poklicnih področjih z neposrednimi stiki bodisi 
na mikroravni male obrti v obmejnih regijah, ali pa v okviru gospodarskega 
sodelovanja z nemškim govornim območjem; 
 

• ob hrvaščini, madžarščini in italijanščini je nemščina eden izmed štirih sosedskih 
jezikov, kar ob primerni didaktični zasnovi omogoča razvoj večjezičnosti na pristnejši 
in bolj življenjski način; 
 

• navsezadnje nemško govorno območje je s slovenskim povezano s tradicijo 
srednjeevropskega kulturnega prostora. To je še posebej pomembno za spoznavanje in 
odkrivanje vedenj o povezanosti kulture in civilizacije izhodiščnega (slovenskega) in 
ciljnega (nemškega) jezika.˝ 

  

                                                            
1Povzeto in citirano po: 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_n
emscina.pdf 
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2.2 »NEMŠČINA NA SLOVENSKIH ŠOLAH – 
KAKŠNA JE PRIHODNOST?« - okrogla miza na 
XVIII. mednarodnem zborovanju SDUNJ; Goethe-
Institut Ljubljana2 

 
˝Nemščina na slovenskih šolah – kakšna je prihodnost?˝ je bil naslov okrogle mize na XVIII. 
mednarodnem zborovanju SDUNJ, Radenci, 18. - 19. 11. 2011. Člani Goethe-Instituta so bili 
priča živahni razpravi, ki jo je spodbudila Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji. 

O nekaterih predlaganih rešitvah iz Bele knjige, ki se dotikajo učenja tujih jezikov, so 
razpravljali tudi s Facebookfani. Sporne so se jim zdele predvsem spodaj navedene točke, ki 
podpirajo izbirnost in nekontinuirano učenje tujih jezikov ali celo izginjanje drugega tujega 
jezika iz predmetnika srednješolskih programov. 

Spodaj sem navedla mnenja članov inštituta. 

1. "Prvi tuji jezik si učenec lahko izbere že v 1. razredu OŠ, kot obvezni predmet pa je na 
urniku od 2. razreda dalje. (Bela knjiga 2011, str. 127) – Zakaj izbirnost? 

2. Učenje drugega jezika je izbirno od 4. razreda naprej (Bela knjiga 2011, str. 127, 134 - 
135) – Kar ne pomeni nujno tudi, da se učenec, ki si je tuji jezik izbral v 4. razredu, 
uči jezika do konca svojega izobraževanja v OŠ. Izbirni predmet namreč v času 
šolanja lahko menja. Tudi tu se poraja enako vprašanje kot pri 1. točki. Zakaj 
izbirnost? Ta je v preteklosti povzročila nemalo težav v slovenskih srednjih šolah. 
Pri pouku so se srečevali dijaki z zelo različnim predznanjem ali pa dijaki na šoli 
niso imeli priložnosti za nadaljevanje učenja izbranega tujega jezika. 

3. Prvi tuji jezik je lahko tudi nemščina, vendar le na območjih, kjer je ta jezik posebnega 
pomena in kjer ga na predlog lokalnih skupnosti določi pristojno ministrstvo. (Bela 
knjiga 2011, str. 127) – Malce zapleteno določanje, a ne? 

4. Učenje prvega tujega jezika v programih srednješolskega izobraževanja je obvezno. 
Dijaki, ki so se v osnovni šoli učili nemščine, se lahko odločijo za nadaljevalno učenje 
angleščine, če so si za to pridobili ustrezno predznanje. (Bela knjiga 2011, str. 217 - 
218)– Obratne možnosti Bela knjiga ne dopušča. 

5. Učenje drugega tujega jezika je zelo ohlapno določeno oz. se v Beli knjigi predlaga, 
da se obdrži sedanji sistem. (Bela knjiga 2011, str. 256)– Razen redkih izjem, npr. 
programi gimnazij, ekonomski tehnik in gastronomsko-turistični tehnik, nemščine 
ali katerega drugega tujega jezika na urniku nimajo več."  
 

  

                                                            
2Povzeto in citirano po: 
https://www.facebook.com/notes/goethe-institut-ljubljana/nem%C5%A1%C4%8Dina-v-slovenskih-
%C5%A1olah-biti-ali-ne-biti/269581283090724 
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2.3 STALIŠČA SDUNJ O NEMŠČINI V OŠ3 
 

SDUNJ (SlowenischerDeutschlehrerverband) – Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika 
(SDUNJ) sodeluje v skupini za tujejezikovno politiko pri SDUTSJ. Skupina se z marsikaterim 
predpisom Bele knjige, ki se tiče neposredno jezikoslovja, ni strinjala, kar so pokazali z 
dokumentom pod naslovom Pregled posledic odsotnosti skladne tujejezikovne politike na 
vseh ravneh izobraževanja v RS ter predlogi za izboljšavo ugotovljenega stanja.  

Ključne trke so videli v prepoznem začetku učenja prvega tujega jezika (1), izbirnostjo tujih 
jezikov v OŠ (2), nekontinuiranem učenju tujih jezikov(3) in diferenciaciji pri pouku drugega 
tujega jezika (4).   

1. Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem predvideva prvi tuji jezik šele v 4. razredu 
OŠ, kar je v primerjavi z drugimi evropskimi in nekaterimi jugovzhodnimi državami 
precej pozno. Zaradi tega veliko osnovnih šol ponuja tečaje tujih jezikov v prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju. Glede na podatke, da 67,7% OŠ ponuja tečaj 
angleščine, 27,7% OŠ tečaj nemščine, 3,5% tečaj francoščine, 5,7% tečaj italijanščine 
in 1,6% tečaj španščine, lahko ugotovimo, da se starši in lokalne skupnosti z zgodnjim 
učenjem (tudi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju) tujih jezikov popolnoma 
strinjajo. Na SDUNJ pa menijo, da tukaj zamuja predvsem šolska politika, ki se 
oklepa prej navedenih razmišljanj, da so si otroci ob vstopu v OŠ med sabo različni,vsi 
tudi niso vključeni v inštitucije predšolske vzgoje. 
 

Menijo, da mora šolska politika čim prej uzakoniti vključevanje prvega tujega jezika v prvi 
razred OŠ, hkrati pa razmisliti, kako omogočiti učenje tujega jezika že v vrtcu. 

 

2. Učenci in starši se za določene tuje jezike v OŠ ne odločajo tako množično kot za 
druge tuje jezike, razlog temu pa je, da učenci v določenih SŠ ne morejo nadaljevati z 
učenjem istega jezika. 
 

SDUNJ vidi rešitev v tem, da morajo SŠ zagotoviti večjo izbiro drugih tujih jezikov, lahko, 
tudi v okviru izbirnih vsebin. 

 
3. Otroci so po mnenju društva večni začetniki, kar zadeva učenja tujih jezikov. Pri tem 

poudarjajo, da nekateri učenci do konca svojega osnovnošolskega izobraževanja tudi 
do štirikrat začnejo z učenjem istega tujega jezika – na primer, da se učenec s tujim 

                                                            
3 ‐Povzeto po: http://193.2.241.190/sdunj_/images/stories/Dokumenti/tujejezik_politika.pdf 
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jezikom prvič sreča v vrtcu v obliki popoldanskega tečaja, nato jih starši vpišejo v 
tečaj tujega jezika v 1. in 2. razredu OŠ, ponovno se ˝začne˝ učenje istega tujega 
jezika fakultativno oziroma v obliki interesne dejavnosti v 3., 4., ali 5. razredu in na 
koncu še v obliki obveznega izbirnega predmeta v 7. razredu.  
Učenci se tujega jezika vsakič začnejo učiti od začetka, ne glede na njihovo 
predznanje in spretnost uporabe. Učitelji to počno predvsem zato, ker so skupine glede 
jezikovnega predznanja zelo heterogene, učenje tujega jezika pa si tolmačijo tako, da 
je pomembno, da zna vsak učenec povedati vsaj najosnovnejše podatke o sebi, druge 
stvari pa niso tako zelo pomembne. Takšno poenostavljanje in ˝metanje v isti koš˝ je 
nedopustno in nikakor ne prispeva k motivaciji za učenje tujih jezikov, saj večina 
učencev ne more zaznati nobenega napredka. 
 

SDUNJ predlaga, da mora šolska zakonodaja (ob uvedbi prvega tujega jezika v 1. razredu 
OŠ) omogočiti oblikovanje manjših skupin pri tujih jezikih, saj je temelj tujega jezika 
konkretna uporaba tujega jezika, kar pa je omogočeno le, če skupina ne presega 15 učencev. 
Potrebna je notranja diferenciacija, dobrodošla pa je tudi zunanja. 

 
4. Kot vemo, se v zadnjem triletju pri prvem tujem jeziku izvaja pouk v skupinah, ki so 

homogene glede ravni jezikovnega predznanja – v nivojih. To omogoča poučevanje v 
manjših skupinah. SDUNJ meni, da bi morali nivojski pouk uvesti tudi pri izbirnem 
drugem tujem jeziku ali obveznem drugem tujem jeziku, saj je normativ 28 
učencev,skupaj s pogosto neugodno umestitvijo izbirnega predmeta na šesto, sedmo 
ali celo osmo uro, previsok.  
 

Društvo predlaga, da bi zaradi narave pouka tujega jezika, ki zahteva stalno aktivno 
sodelovanje učencev, morali manjše skupine uvesti tudi pri drugem tujem jeziku. 
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2.4 STALIŠČA SDUNJ O NEMŠČINI V SŠ4 
 

Tudi glede nemščine v SŠ se SDUNJ ni strinjal z vsakim predpisom Bele knjige. 

Največje nestrinjanje so izrazili pri nekontinuiranem učenju tujih jezikov (1), modernizaciji 
poučevanja tujih jezikov (2), izrinjanju tujih jezikov iz predmetnikov srednješolskih 
programov (3) ter pomanjkanju ustrezne širše ponudbe tujega jezika za nadaljevalno 
poučevanje tujega jezika (4). 

1. Zaznali so, da v SŠ nekateri učenci ,-oziroma že dijaki, ponovno začnejo, in sicer od 
začetka (!), z učenjem tujega jezika, to pa iz več razlogov: pogosto je to želja dijakov, 
da pridejo brez truda, s pomočjo predznanja, do lepih ocen (da pa pri tem zapravijo 
enkratno priložnost za nadgraditev znanja, se seveda zavejo šele pozneje, ko se 
vpisujejo v tečaje tujih jezikov, ki pa jih sedaj potrebujejo zaradi službe) ali pa drug 
razlog, da šole ne ponujajo posebnih skupin za nadaljevalce. Ob tem navajajo dva 
skrajna primera, ko je bilo učencem na informativnem dnevu rečeno, da na primer 
nemščine kot prvega tujega jezika sploh ne bodo ponudili, in drug, da naj obvezno kot 
drugi tuji jezik napišejo francoščino in ne nemščine, čeprav je to jezik naših sosedov. 
 

SDUNJ predlaga, da naj se šole, brez izrecnega posredovanja staršev, potrudijo omogočati 
učenje različnih tujih jezikov, in sicer tudi na različnih ravneh. Marsikdaj jim to zakonodaja 
že omogoča, a te priložnosti ne izkoriščajo. 

 
2. Tudi učitelji morajo sami prispevati k bolj privlačni podobi učenja tujega jezika. 

Poučevanje ni prelaganje listov s kupa na kup, temveč -zahteva zavzetost, inovativnost 
in ljubezen do jezika s strani učitelja. Današnja multimedijsko izobražena mladina (kar 
velja tudi že za osnovnošolce) se ne bo sprijaznila s frontalno obliko predavanj 'ex-
katedra', ker zelo dobro ve, da obstajajo drugačni, bolj privlačni načini učenja. 

Učitelji bi morali bolj dosledno slediti novim spoznanjem stroke in se spoprijateljiti z 
informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT).Učiteljem tujega jezika je treba omogočiti 
redno izobraževanje in strokovno usposabljanje na področju IKT. 

3. Od leta 2011 (ko je v veljavo vstopila reforma poklicnega in strokovnega 
izobraževanja) ima večina tri-in štiriletnih srednješolskih programov le še en tuji jezik. 
Nekateri dijaki imajo možnost izbire drugega tujega jezika v okrnjenem obsegu (na 
primer 1 ura na teden). Ali bo drugi tuji jezik sploh vključen v nove strokovne module, 
je odvisno od iznajdljivosti in prodornosti učiteljev tujih jezikov in ravnateljev. Drugi 

                                                            
4 Povzeto po:  

http://193.2.241.190/sdunj_/images/stories/Dokumenti/tujejezik_politika.pdf 
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tuji jezik je obvezen le še v programih ekonomski tehnik, gastronomija in turizem ter 
tehnik varovanja.  

Rešitev bi bila, da se drugi tuji jeziki vključijo tudi v poklicne in srednje strokovne programe, 
saj je znanje vsaj dveh tujih jezikov, pri opravljanju poklica, zelo pomembno.  

4. Kakor pri osnovni šoli, je tudi pri srednji šoli problem, da ne ponuja velike izbire tujih 
jezikov, še posebno ne pri nadaljevalnem učenju drugega tujega jezika. Gimnazije 
poučevanje določenega tujega jezika izvajajo na podlagi števila dijakov, ki se bo 
jezika učilo. Problemi so torej organizacijski, finančni in pa kadrovski.  

Oblikovati bi se morale mreže šol, kjer bi pouk tujih jezikov potekal tako, da bi učitelji 
prihajali na posamezno šolo. Ta sistem deluje že na marsikateri srednji poklicni in strokovni 
šoli, zato ni razloga, da ne bi potekal tudi na gimnazijah. Seveda je to izvedljivo le, če se 
oblikujejo manjše skupine dijakov glede na njihovo predznanje tujega jezika. 

 

2.5 NEMŠČINA V SLOVENSKIH OŠ5 
 

Angleščina kot prvi tuji jezik 

Otroci že v zgodnjih letih obiskovanja osnovne šole začnejo s spoznavanjem in učenjem 
prvega tujega jezika, to je angleščina. 

Po informacijah iz Bele knjige lahko navedem, da so šole dolžne ponuditi prvi tuji jezik 
učencem že v prvem razredu kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko, učenci 
pa se zanj odločajo prostovoljno. Prvi tuji jezik je obvezen za vse učence od 2. razreda dalje, 
le-ta pa je, kot sem že omenila, praviloma angleščina, lahko pa tudi nemščina, na območjih, 
kjer je ta jezik posebnega pomena in kjer ga na predlog lokalnih skupnosti določi pristojno 
ministrstvo.  

Razlogi, zakaj z učenjem angleščine kot prvega tujega jezika začnejo v drugem. in ne že v 
prvem razredu, se nanašajo predvsem na to, da so ob vstopu v šolo med učenci velike razlike 
in pa, da so nekateri otroci vključeni v inštitucije predšolske vzgoje, spet drugi ne, kar 
pomeni, da se šele prilagajajo šolskemu pouku.  

Nemščina kot drugi tuji jezik  

Na MŠŠ so z raziskavo želeli ugotoviti, ali bi po mnenju anketiranih morala biti v obveznem 
predmetniku OŠ kot samostojna predmeta prvi in drugi tuji jezik in bi se morali vsi učenci 

                                                            
5Povzetopo: Belaknjiga, 2011, str. 126, 127; 134, 135 

 



Raziskovalna naloga 
Potrebepoznanjunemškegajezika v podjetjihceljskeregije

18 

 

Mestna občina Celje, Mladi za Celje 
marec, 2012 

 

obvezno učiti dveh tujih jezikov. Večina anketirancev je bila mnenja, da uvedba dveh 
obveznih tujih jezikov ne bi bila dobra ideja, hkrati pa so se zavedali pomembnosti učenja 
drugega tujega jezika, zato so omogočili učenje le-tega tistim, ki imajo za to motivacijo in 
ustrezne zmožnosti za učenje drugega tujega jezika. 

Tako šole nudijo tudi možnost, da učenci sodelujejo pri nemških bralnih značkah, 
tekmovanjih v znanju nemškega jezika, v sedmem, osmem in devetem razredu pa jim je na 
voljo nemščina tudi kot izbirni predmet. 

 

2.6 NEMŠČINA IN TUJI JEZIKI NA GIMNAZIJAH6 
 

Prvi tuji jezik 

Učenci, ki se na koncu osnovnošolskega izobraževanja odločijo za nadaljevanje na gimnaziji, 
imajo dva obvezna tuja jezika. Prvi tuji jezik je obvezen in se nadaljuje še iz OŠ. Dijaki, ki so 
se v OŠ učili nemščine, se lahko odločijo za nadaljevalno učenje angleščine, če imajo za to 
potrebno predznanje. 

Drugi tuji jezik 

Učenje drugega tujega jezika v gimnazijah poteka na dveh ravneh – na nadaljevalni in začetni. 
Šole morajo poučevanje teh jezikov ponuditi na obeh ravneh, tako na začetni kot nadaljevalni.   

Za zagotovitev jezikovne raznolikosti in čim večjega obsega nadaljevalnega učenja drugega 
tujega jezika pristojno ministrstvo sprejme ukrepe, denimo omogočanje izvajanja pouka v 
manjših skupinah, oblikovanje šol v regijah, ki izvajajo pouk posameznega jezika za širše 
okolje, usposabljanje ravnateljev kot dejavnih sooblikovalcev nacionalne jezikovne politike 
idr. (kot pri osnovni šoli). 

Drugi tuji jeziki v SŠ so angleščina, francoščina, nemščina (najbolj razširjen delovni jezik v 
EU), italijanščina, hrvaščina, madžarščina (jeziki sosedskih držav), ruščina, španščina, 
kitajščina (uradni jeziki OZN) in vsi ostali jeziki, za katere obstajajo veljavni učni načrti.  

Učni načrti za nadaljevalno učenje drugega tujega jezika v SŠ morajo zagotavljati in 
omogočati visoko stopnjo individualizacije pri oblikovanju učnih poti za doseganje 
zastavljenih ciljev in standardov znanja.Kljub temu je odločitev dijaka za vključitev v začetno 
ali nadaljevalno učenje drugega tujega jezika prostovoljna. Dijak se torej lahko ponovno 
odloči za začetno učenje istega drugega tujega jezika, kot se ga je učil v osnovni šoli, če meni, 
da bo tako najuspešneje dosegel cilje in zahtevane standarde, lahko pa se odloči za začetno 
učenje kakšnega drugega tujega jezika. 
                                                            
6Povzeto po: Bela knjiga, 2011, str. 217 - 218 
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Tretji in četrti tuji jezik 

Tretji in četrti tuji jezik se izvajata v izbirnem delu srednješolskih programov, praviloma 
samo na začetni stopnji. Namesto tretjega ali četrtega tujega jezika lahko šola kot izbirni 
predmet ponudi dodatno učenje enega od jezikov, ki se jih dijak že uči, praviloma za 
doseganje višje ravni sporazumevalne zmožnosti ali za doseganje specifičnih ciljev. 

 

2.7 POLOŽAJ NEMŠKEGA JEZIKA NA ŠOLAH 
CELJSKE REGIJE 

 

Na Celjskem je okvirno kar 28 osnovnih šol, ki so vključene v projekt '-Postopno uvajanje 
obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole'. V sklopu tega projekta naj bi vse šole v 
šolskem letu 2011/2012 začele izvajati pouk drugega tujega jezika že za učence 7. razreda. 
Nemščino kot obvezen drugi tuji jezik v OŠ imata že nekaj časa I. in III.-osnovna šola v 
Celju, toda čez kakšno leto ali dve bo nemščina otrokom zopet ponujena le kot izbirni 
predmet. Sprememba bo, da bodo izbirni predmeti otrokom ponujeni že v drugi triadi.  

Na splošno imajo učenci osnovnih šol možnost sodelovanja v nemških bralnih značkah in 
raznih tekmovanjih na področju nemščine. 

 

Srednje šole na celjskem območju imajo po večini v sklopu obveznega predmeta tudi kakšen 
tuji jezik. Po navadi je prvi tuji jezik angleščina, drugi tuji jezik pa nemščina, izjema sta 1. 
gimnazija v Celju in pa Gimnazija Celje Center (v nadaljevanju GCC). Na prvi gimnaziji je 
prvi tuji jezik lahko angleščina ali nemščina, drugi tuji jezik angleščina, nemščina ali 
francoščina, možnost je tudi tretji tuji jezik, dijaki pa izbirajo med angleščino, nemščino, 
francoščino in španščino. Na GCC je sistem nekoliko drugačen, saj je ponudba tretjega tujega 
jezika bogatejša z ruščino. 

Prva gimnazija v Celju in GCC prednjačita v ponudbi tujih jezikov, še vedno pa ostajajo šole, 
kjer drugega tujega jezika ni, oziroma je prisoten v odprtem kurikulu, ali pa drugega tujega 
jezika sploh ni in se poučuje samo prvi tuji jezik – angleščina. 
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Tabela 1: Prisotnost nemščine pri različnih programih izobraževanja na Celjskem 

 

Programi, kjer je 
nemščina obvezen drugi 
tuji jezik 

Programi, kjer je nemščina v odprtem 
kurikulu 

Programi, kjer 
nemščine sploh ni 
zaslediti 

programi GCC strojni tehnik elektrikar 
programi 1. gimnazije v 
Celju 

tehnik mehatronike elektrotehnik 

ekonomski tehnik medijski tehnik kemijski tehnik 
gastronomija in turizem frizer tehnik računalništva 
tehnik varovanja logistični tehnik avtokaroserist 
  kozmetični tehnik avtoserviser 
  mehatronik operater avtoservisni tehnik 
  hortikulturni tehnik ustvarjalec modnih 

oblačil 
   okoljevarstveni 

tehnik 
    oblikovalec kovin - 

orodjar 
    inštalater strojnih 

inštalacij 
    klepar - krovec 
    cvetličar 
    aranžerski tehnik 
    zdravstvena nega 

(4) 
    bolničar - negovalec
    zdravstvena nega 

(3+2) 
 

Ne glede na vse pa ne gre zanemariti dejstva, da celjska (pa ne samo ta) podjetja dosti 
poslujejo tudi s podjetji iz nemško-govorečih držav. Četudi na velikem številu šol (predvsem 
teh, kjer nemščine kot drugega tujega jezika sploh ni) velja predpostavka, da je učenje 
nemškega jezika nesmiselno, temu ni tako. Kot sem že omenila, veliko podjetij posluje z 
nemškimi partnerji, Slovenija je v veliki meri odvisna od nemškega gospodarstva, kar 
pomeni, da podjetja bolj ali manj -zahtevajo znanje nemškega jezika že pri zaposlovanju 
samem. Potemtakem ni treba omenjati, da bi nemščina morala biti obvezen tuji jezik na vseh 
srednjih šolah, ne pa samo na nekaterih. Pa ne gre samo za pomoč pri zaposlitvi, že na 
splošno je znanje tujih jezikov v svetu zelo cenjeno in spoštovano.  

 

  

Ekonomski tehnik, gastronomija in 
turizem ter tehnik varovanja, so eni 
redkih strokovnih programov, kjer je 
nemščina še vedno obvezen drugi tuji 
jezik. 
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2.8 ZNANJE TUJIH JEZIKOV V SLOVENSKIH 
PODJETJIH7 
 

Delodajalci pri iskanju novih zaposlenih pogostokrat navedejo določene zahteve, ki jih iskalci 
dela morajo izpolnjevati. Med temi zahtevami se dostikrat znajdejo tuji jeziki, predvsem 
angleščina in nemščina. Tovrstne zahteve kažejo predvsem na to, da delodajalci zelo cenijo 
znanje tujih jezikov in komunikacijske spretnosti, pa tudi delavec se lažje zaposli v nekoliko 
večjem in stabilnem podjetju, če zna tuje jezike.  

 

Slovensko gospodarstvo je močno odvisno od 'nemško-govorečih' trgov, kar posledično 
pomeni, da naj bi se bila podjetja sposobna sporazumevati v nemškem jeziku, torej bi morali 
delavci govoriti nemški jezik. To pa ni vedno zahteva delodajalcev.  

V raziskavo sem vključila tudi podatke 'Analize dodatnih pogojev za zasedbo prostih delovnih 
mest v letih 2007-2008', ki sem jo dobila na Zavodu za zaposlovanje v Celju. Te analize sem 
pregledala ter v raziskovalni nalogi predstavila določene grafe, ki so se mi zdeli pomembni, 
ter jih komentirala. 

Najvišji delež prostih delovnih mest (delež nad 80%) z zahtevanimi znanji jezikov imajo: 

Tabela 2: Prosta delovna mesta, kjer se zahteve po znanju jezikov pojavljajo v več kot 80% 

Inženirji elektronike, telekomunikacij 84,3% 

Poslovni sekretarji, ipd. 83,9% 
Nabavni referenti 83,2% 
Analitiki in snovalci informacijskih 
sistemov 

80,2% 

 

Poleg podatka o deležu PD8-jev z zahtevanim znanjem jezikov pa je smiselno upoštevati tudi, 
kakšna vrsta jezikovnih znanj je pogoj za opravljanje del in nalog na različnih delovnih 
mestih. Delodajalci najpogosteje zahtevajo znanje angleškega jezika. Skoraj pri vseh 
analiziranih enotah področnih skupin poklicev se kot zahteva pojavlja tudi znanje slovenskega 
jezika. Teh navedb ni le pri inženirjih elektrotehnike in inženirjih elektronike, 
telekomunikacij. V primerjavi z ostalimi jeziki je zahtevana raven obvladovanja jezika 
najvišja pri slovenskem jeziku.  

                                                            
7  Povzeto po: Analiza dodatnih pogojev za zasedbo prostih delovnih mest v letih 2007 - 2008 (ZRSZ Celje) 
8PD obrazec: Prijava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela 
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 V večini primerov delodajalci ob prijavi prostih delovnih mest ne navajajo zahteve po znanju 
dveh ali več tujih jezikov hkrati, obstojijo pa tudi poklici, za katere je potrebno znanje več 
tujih jezikov hkrati. 

Zahteva po znanju dveh jezikov, in sicer angleščine in nemščine se najpogosteje pojavlja pri: 

• tehničnih in komercialnih zastopnikih za prodajo 
• inženirjih strojništva 
• inženirjih elektrotehnike 
• tajnikih 
• voznikih tovornih vozil 
• natakarjih 
• strokovnjakih za poslovanje 
• ekonomistih 

Pri delovnih mestih za tehnične in komercialne zastopnike za prodajo so delodajalci zahtevali 
največ različnih jezikov (10): angleški, nemški, italijanski, hrvaški, srbski, ruski, francoski, 
madžarski, španski. Zahteve so vezane na specifiko delovnih mest glede na jezikovno 
področje trga. Pri zaposlovanju na tem področju znanje tujega jezika vsekakor predstavlja 
določeno prednost. Pri zahtevah za delovna mesta poslovnih sekretarjev, tajnikov so 
delodajalci navajali po 6 različnih jezikov, kar zopet kaže na specifiko zahtev za delovna 
mesta poslovnih sekretarjev in tajnikov, ki so vezana na komunikacijo v tujem jeziku.  
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2.9 UGOTOVITVE GLEDE ZAHTEVANIH 
KOMPETENC, DODATNIH ZNANJ IN OSTALIH 
POGOJEV, ZA IZBRANE ENOTE PODROČNIH 
SKUPIN DELAVCEV9 

 

Finančniki, revizorji, računovodje 

Znanja jezikov so delodajalci opredelili v 61% prejetih PD obrazcev. V večini primerov 
potreb se zahteva znanje angleščine, ki mu sledi zahteva po znanju slovenskega jezika. Precej 
redkeje zasledimo znanje nemščine in le v nekaterih primerih tudi italijanščine. 

Strokovnjaki za poslovanje 

Med jezikovnimi znanji je na prvem mestu znanje angleščine, pogosto se pojavljajo tudi 
zahteve po znanju nemškega jezika, ki mu sledi slovenski, redkeje pa tudi hrvaški jezik. 

Ekonomisti 

Med jezikovnimi znanji, ki jih delodajalci navajajo v svojih zahtevah za zasedbo teh delovnih 
mest, je visoko pričakovano znanje angleškega jezika. Tudi nemški in slovenski jezik se 
pogosto pojavljata v njihovih zahtevah, redkeje pa italijanski jezik.  

Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo 

Znanje jezikov so delodajalci zahtevali pri 72% obrazcev PD. Poleg slovenskega jezika 
morajo v največ primerih kandidati obvladati angleški in nemški jezik, glede na geografko 
področje dela oz. poslovne partnerje pa tudi italijanski in hrvaški jezik.  

Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd. 

Znanja tujih jezikov so pomembna tudi za opravljanje teh poklicev, saj jih delodajalci 
zahtevajo v 7/10 obrazcev PD. Večinoma se zahteva znanje angleškega jezika, ki mu sledi 
nemški, temu pa slovenski jezik. V primerjavi z drugimi poklici z ekonomskega področja je 
večkrat prisotna tudi zahteva po znanju italijanščine in hrvaškega jezika. 

Knjigovodje 

V skoraj 6/10 obrazcev PD delodajalci pričakujejo od kandidatov znanje jezikov. Pretežno gre 
za znanje angleškega jezik, temu sledi znanje slovenščine, v precej manjši meri pa pričakujejo 
tudi znanje nemščine.  

                                                            
9Povzeto po: Analiza dodatnih pogojev za zasedbo prostih delovnih mest v letih 2007 - 2008 (ZRSZ Celje) 
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Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 

Znanja jezikov so delodajalci zahtevali v dobri polovici obrazcev PD (54%). Izstopa znanje 
angleščine, temu sledi slovenski jezik, v manjšem obsegu pa delodajalci zahtevajo tudi znanje 
nemščine. V primerjavi z ostalimi poklici z ekonomskega področja je tu močneje izražena 
tudi zahteva po znanju italijanskega jezika.  

Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 

Tudi jezikovna znanja so delodajalci opredelili pri podobnem deležu obrazcev PD – pri 42%. 
Med temi je najmočneje izpostavljena zahteva po znanju slovenskega jezika, ki mu sledi 
angleški jezik. Znanja nemščine (in tudi italijanščine) se pojavljajo precej redkeje.  

 

Iz zgornjih ugotovitev je razvidno, da se delodajalci pogosto poslužujejo možnosti navedbe 
dodatnih zahtev po jezikovnem znanju. Nemščina je v zahtevah delodajalcev močno prisotna 
pri -PD obrazcih za strokovnjake za poslovanje, ekonomiste, tehnične in komercialne 
zastopnike za prodajo ter komercialne in finančne posrednike ter zastopnike. 

 

V analizi sem našla tudi število obrazcev, kjer so se pojavile zahteve po nemškem in 
angleškem jeziku, za posamezne enote področnih skupin delavcev. Iz nje sem izpostavila 
določene poklice, kjer sem menila, da bi zahteve po znanju tujih jezikov morale biti velike. 
Analizo sem interpretirala in jo komentirala. 

Graf 2: Prikaz zahtev po znanju tujih jezikov obrazcev PD po posameznih enotah področnih skupin delavcev 

 

Področna skupina delavcev Angleški 
jezik 

Nemški 
jezik 

Skupaj 
obrazcev 

Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 397 44 541
Inženirji gradbeništva 209 68 471
Inženirji elektrotehnike ipd. 243 69 361
Inženirji elektronike, telekomunikacij  55 23 82
Inženirji strojništva ipd. 816 443 1.277
Ekonomisti 403 126 1.282
Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 145 52 1.011
Tehniki za elektrotehniko ipd. 152 47 692
Tehniki za strojništvo ipd. 357 194 1.466
Zavarovalniški zastopniki 223 38 722
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo 1954 871 3.398
Nabavni referenti 135 81 196
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd. 175 97 323
Poslovni sekretarji 513 226 726
Strokovnjaki za poslovanje 540 165 1.282
Natakarji 956 669 5.681
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 VZOREC 
Osnova za obdelavo podatkov je bilo 186 anket. Dijaki Poslovno-komercialne šole Celje, 
programa trgovec, ter dijaki Srednje ekonomske šole Celje, programa ekonomski tehnik in 
ekonomska gimnazija, so jih rešili 101. 

Od tega dijaki: 

• 3. letnika programa trgovec 20 
• 3. letnika programa ekonomski tehnik 22 
• 3. letnika programa ekonomska gimnazija 23 
• 4. letnika programa ekonomski tehnik 16 
• 4. letnika programa ekonomska gimnazija 20 

 

Analizo anket dijakov sem sortirala glede na program izobraževanja in ne glede na letnike. 
Tako so v statistiko vneseni skupni rezultati trgovcev, tretjih in četrtih letnikov ekonomskega 
tehnika in tretjih ter četrtih letnikov ekonomske gimnazije.   

 

Za podjetja sem naredila spletno anketo, ter jo razposlala na različne elektronske naslove, ki 
sem jih dobila na internetu. Nekaj podjetij mi je na ta način odgovorilo, ostale rešene ankete 
pa sem dobila s pomočjo profesoric, ki so anketo poslale znancem, ki so zaposleni v kakšnem 
celjskem podjetju. Tako sem na koncu dobila 85 rešenih anket s strani podjetij in delavcev. 
Podjetja so bila izbrana po naključju in ne po panogah, s katerimi se podjetja ukvarjajo. 

 

3.2 ČASRAZISKAVE 
 

Anketo med dijaki sem izvedla sama, v šolskem letu 2011/2012, anketo med podjetji pa v letu 
2012. 
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3.3 OBDELAVA PODATKOV 
 

Izpolnjene ankete dijakov, ki sem jih pridobila, sem zbrala skupaj, jih sortirala glede na 
program izobraževanja in analizirala. Pri ustvarjanju grafov in tabel sem si pomagala s 
programoma Microsoft Word in Microsoft Excel.  

Ankete podjetij so se avtomatično sprotno analizirale na internetu, s pomočjo spletne strani 
www.fluidsurveys.si 

 

3.4 REZULTATI RAZISKAVE 
 

Na naslednjih straneh so prikazani grafi in tabele, s pomočjo katerih sem naredila analizo 
dobljenih odgovorov. Odgovore dijakov sem razdelila glede na program izobraževanja, ker 
sem menila, da se bodo odgovori med seboj močno razlikovali glede na izobrazbo.  

Odgovore podjetij nisem posebej sortirala – razdelila sem jih glede na zastavljeno vprašanje.  

 

  



 

 

O
D
S
T
O
T
K

3.5 A
 

1. 

Tabela 3: 

 
M 
Ž 
 

Iz tabel
prodajal
od tega 
53% dij

 

2. 

Tabela 4: 

 

 

V tabeli
En ekon
gimnazi

Graf 3: Sp

Graf 4: Sta

O
D
S
T
O
T

0%

20%

40%

60%

I

ANALIZ

Spol 

Spol 

P
8

12

le lahko ra
lec, od tega
21% dijako

jakov in 47%

Starost 

Starost 

16 7
17 9
18 3
19 

i je razvidn
nomski tehn
ijca sta stara

pol 

arost 

0%

50%

100%

K
I

16

ZA ANK

Prodajalec 
8 4
2 6

azberemo, d
a 40% dijako
ov in 79% d
% dijakinj. V

Prodajale
7 
9 
3 
1 

no, da je 7 p
nik ima 16
a 16 let, 20 

Prodaja

Mestna obč

17

KET ZA

E
40% 
60% 

da je v ank
ov in 60% d
dijakinj; ter 
V skupnem

ec 
35%
45%
15%

5%

prodajalcev 
6 let, 20 jih

jih je starih

alec

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

18

A DIJA

Ekonomski te
8

30

keti sodelov
dijakinj; 38 
43 dijakov 

m seštevku so

Ekonom
1

20
12
5

starih 16 le
h ima 17 le
h 17 ali 18 le

Ekonomski

oznanjunemš

ladi za Celje 

19

AKE 

ehnik 
21%
79%

valo 20 dij
dijakov in 
in dijakinj 

o prevladov

mski tehnik

5
3
1

et,9 starih 1
t, 12 18 let
et, ter eden 

 tehnik E

škegajezika v 

Pro

Eko

Eko

Ekonom
23 
20 

jakov in di
dijakinj eko
ekonomske

vale dijakinj

Eko
3%

53%
32%
13%

17 let, 3 so 
t in 5 19 le
19 let. 

Ekonomska g

Raziskoval
podjetjihcelj

dajalec

onomski tehni

onomska gimn

mska gimnaz

ijakinj iz p
onomskega 
e gimnazije,
je z 61%. 

onomska gim
2 

20 
20 
1 

stari 18 in e
et. Dva eko

imnazija

lna naloga 
jskeregije

2

k

nazija

zija 
53%
47%

programa 
tehnika, 

, od tega 

mnazija 
5%

44%
49%

2%

eden 19. 
onomska 

M

Ž

29 



 

 

3. N

Tabela 5: 

 
1 leto 
2 leti 
3 leta 
4 leta 
več kot 
sploh ne
 

Iz tabel
dve leti
ne. Niti 
uči dve 
dijaka, 
nemščin
ne uči e

Graf 5: N

 

4. N

Tabela 6: 

 
v šoli 
na tečaj
sam (TV
v družin
ne učim

*Možnih v

 

0

10

20

30

40

50

60

O
D
S
T
O
T
K
I

Nemščino s

Nemščino se u

4 leta 
e 

le lahko pre
, 25% prod
enega prod
leti, 24% 

ki bi se ne
ne uči že tri
eno, dve leti

Nemščino se uči

Nemščino s

Nemščino se u

u v jezikovn
V, internet…
ni 

m se je 
več odgovorov 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1 leto

se učim… 

učim... 

Prodaj
2

11
5
0
1
1

eberemo, da
dajalcev tri 
dajalca ni, k
se jih uči tr
emščine uč
i leta, 37% š
i oziroma sp

im... 

se učim… 

učim... 

ni šoli 
…) 

 

o 2 leti

Mestna obč

ajalec 
10%
55%
25%

0%
5%
5%

a se 10% p
leta, 5% pr

ki bi se nemš
ri leta, 21%
čil eno leto 
štiri leta in 
ploh ne.  

Prodajale
19 
0 
2 
0 
0 

3 leta

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

Ekono
% 0
% 1
% 9
% 8
% 20
% 0

prodajalcev 
rodajalcev v
ščine učil 4 

% štiri leta 
ali pa splo

37% več ko

ec 
90%

0%
10%

0%
0%

4 leta ve

oznanjunemš

ladi za Celje 

omski tehnik

nemščino u
več kot štiri
leta.  3% e
in 53% več
oh ne. 26%
ot štiri leta. 

Ekonomski t
38
1
9
2
0

eč kot 4 
leta

splo

škegajezika v 

k Eko
0%
3%

24%
21%
53%

0%

uči eno leto
i leta in 5%
ekonomskih
č kot štiri le
% ekonomsk

Nihče izme

tehnik E
100%

35%
24%

5%
0%

oh ne

P

E

E

Raziskoval
podjetjihcelj

onomska gim
0 
0 

11 
16 
16 
0 

o, 55% pro
% prodajalce
h tehnikov s
eta. Med te
kih gimnaz
ed njih se n

Ekonomska g
41 
0 
5 
1 
0 

Prodajalec

Ekonomski teh

Ekonomska gim

lna naloga 
jskeregije

3

mnazija 
0%
0%

26%
37%
37%

0%

odajalcev 
ev sploh 
se jezika 
ehniki ni 
zijcev se 
nemščine 

 

imnazija 
98%

0%
5%
1%
0%

hnik

mnazija

30 



 

 

Kot je r
in sicer 
zasledit
se jih uč
enainšti
ek. gim
odgovor

Graf 6: N

 

5. 
o

 

Tabela 7: 

 
da 
ne, sam
ne, špan
ne, rušč
ne, fran
ne, kate
jezikov 
Jugoslav

 

65% pr
anglešči
jezikov 
imelo ra
ne bi im
anglešči
zadnje m

2

4

6

8

10

12

O
S
T
O
T
K
I

razvidno iz t
preko telev

ti.  100%
či samih in 
iridesetkrat 

mnazijcev je
roma 'na teč

Nemščino se uči

Se ti zdi ne
obkroži tis

Se ti zdi nemš

o angleščina
nščina 
čina 
coščina 

eri izmed 
držav bivše 
vije 

rodajalcev 
ino, 5% se 
bivše Jugo

aje španščin
mel samo an
ino, 14% bi
možnosti. 

0%

20%

40%

60%

80%

00%

20%

V šo

tabele, se 9
vizije, intern
% ek. tehni
5% v druž
bilo zasledi
e izbralo m
čaju v jezik

im... 

emški jezik 
tega, ki bi b

ški jezik v sred

P
1

a 

se nemščin
zdi španšči
slavije si ne

no, 5% rušči
ngleščine. 70
i jih imelo r

oliNa tečaju v je

Mestna obč

0% prodaja
neta ipd. No
ikov se nem
žini. Nihče n
iti 'v šoli', to
možnost 'sa

kovni šoli' in

k v srednjih
bil po tvoje

dnjih šolah prim

Prodajalec 
3 
4 
1 
2 
0 

0 

na zdi prim
ina primern
e želijo. 74%
ino, 11% fr
0% ek. gimn
raje španšči

ezikovni šoliSam (TV, in

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

alcev nemšč
obenega dru
mščine uči v
ni izbral mo
orej se 98%
am (TV, in
n 'ne učim s

h šolah prim
em mnenju

meren kot dru

Ek
65%
20%

5%
10%

0%

0%

meren drug
ejša, 10% p
% ekonoms
rancoščino i
nazijcev se 
ino, 5% rušč

nternet…)V dru

oznanjunemš

ladi za Celje 

čino uči v šo
ugega način
v šoli, 35% 
ožnosti 'ne 

% ek. gimna
nternet…)' 
e je' so se d

meren kot d
u primernej

ugi tuji jezik? 

konomski teh
28
0
3
2
4

1

gi tuji jezi
pa ruščina. 
skih tehniko
in 3% jezik 
zdi nemšči
čino in 7%

užini Ne učim

škegajezika v 

oli in 10% d
na učenja pri

zraven tudi
učim se je'.

azijcev nemš
in 1% 'v 

dijaki izogib

drugi tuji je
jši.)  

hnik Ek
74%

0%
8%
5%

11%

3%

ik, 20% bi
Francoščine

ov se z nem
držav bivše
na primerna
francoščino

m se je

P

E

E

Raziskoval
podjetjihcelj

dijakov sam
i prodajalci
i na tečaju, 
. Med gimn
ščine uči v 
družini'. M

bali. 

ezik? (Če n

konomska gi
30 
2 
6 
2 
3 

0 

i imelo raj
e in katereg

mščino strinj
e Jugoslavij
a,5% bi ime
o. Nihče ni 

Prodajalec

Ekonomski teh

Ekonomska gim

lna naloga 
jskeregije

3

mostojno, 
h ni bilo 
24% pa 

nazijci je 
šoli, 5% 

Možnima 

 

ne, 

imnazija 
70%

5%
14%

5%
7%

0%

je samo 
ga izmed 
a, 8% bi 
e. Nihče 

elo samo 
obkrožil 

hnik

mnazija

31 



 

 

O
D
S
T
O
T
K
I

Graf 8: Ali

 
Graf 7: Se

 

6. A
j

Tabela 8: 

 
da 
ne 
vseeno m
nisem o
 

Iz tabele
tuji jezik
ne bi bil
tuji jezi
vseeno. 
vseeno, 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

O
D
S
T
O
T
K
I

0%

20%

40%

60%

80%

100%

i bi ti bilo všeč,

e ti zdi nemški

Ali bi ti bil
jezik? 

Ali bi ti bilo v

mi je 
o tem razmišl

e je razvidn
k, 5% je vs
lo všeč.  
ik, 13% se 
 Enai
enajst pa ji

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

da

 če bi lahko že 

i jezik v srednj

lo všeč, če 

všeč, če bi lahk

ljal 

no, da bi več
eeno, 15% p

66% ek.
s tem ne st
indvajsetim
ih o tem spl

Mestna obč

ne

v OŠ izbral, kat

jih šolah prime

bi lahko že

o že v OŠ izbra

Prodajalec
16 
0 
1 
3 

čini prodaja
prodajalcev
. tehnikov p
trinja, 11%

m ek. gimna
oh ni razmi

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

vseeno mi je

teri tuji jezik bi

eren kot drugi 

e v OŠ izbr

al, kateri tuji j

E
80%

0%
5%

15%

alcev (80%)
v pa o tem s
prav tako m
dijakov o 

azijcem bi 
išljalo. 

oznanjunemš

ladi za Celje 

nisem o te
razmišljal

i se učil kot 1. t

tuji jezik? 

ral, kateri t

jezik bi se učil 

Ekonomski te
25
5
4
4

 bilo všeč, č
plohni razm

meni, da bi b
tem ni razm
to bilo vše

škegajezika v 

m 
l

Prod

Ekon

Ekon

tuji jezik?

tuji jezik b

kot 1. tuji jezi

ehnik Ek
66%
13%
11%
11%

če bi lahko 
mišljalo. Nit
bilo bolje ž
mišljalo, pra
eč, petim ne

P

E

E

Raziskoval
podjetjihcelj

dajalec

nomski tehnik

nomska gimna

bi se učil ko

ik? 

konomska gi
21 
5 
5 

12 

že v OŠ izb
ti enega ni, 
e v OŠ izbi
av tolikodij
e, drugim p

 
 

Prodajalec

Ekonomski teh

Ekonomska gim

lna naloga 
jskeregije

3

k

azija

 

ot 1. tuji 

imnazija 
47%
12%
12%
28%

brali prvi 
ki mu to 
irati prvi 
jakom je 
petim je 

hnik

mnazija

32 



 

 

7. A

Tabela 9: 

 
da, pogo
da, včas
ne 
ne vem 

 

Šest
prih
znan
da j
včas
niko
prav
ve. 

Graf 9: A

 

8. A

Tabela 10

 
da 
ne 
odvisno
 

 

O
D
S
T
O
T
K
I

Ali ti bo zn

Ali ti bo znanj

osto 
sih 

t prodajalce
hodnosti. Se
nje sploh ne
im bo znan
sih in šest j
oli ne bo ko
v v prihodn

Ali ti bo znanje 

Ali delodaj

0: Ali delodajal

o od vrste del

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

d

O
D
S
T
O
T
K
I

nanje nemš

je nemškega je

Prodaja
6 
7 
4 
3 

ev je mne
edem jih me
e bo koristil
nje nemščin
ih ne ve, al
ristila.  Š

nosti, devetn

nemškega jezi

jalci iščejo 

lci iščejo delav

la 

 

a, pogosto

Mestna obč

kega jezika

ezika koristilo 

alec 
30%
35%
20%
15%

enja, da jim
eni, da bodo
lo, trije pa s
ne prišlo do
li jim bo to
Štirinajstim 
najstim včas

ika koristilo v 

delavce z z

vce z znanjem n

Prodajalec
2 
3 

15 

da, včasih

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

a koristilo v

v prihodnosti?

Ekono
13
19
0
6

m bo znan
o nemščino u
e niso opred
ostikrat pra

o znanje kor
ek. gimna

sih, dvema 

prihodnosti?

znanjem ne

nemškega jezik

E
10%
15%
75%

ne

oznanjunemš

ladi za Celje 

v prihodno

? 

omski tehnik
3

nje nemščin
uporabljali 
delili.  

av, devetnaj
ristilo. Nihč
azijcem bo 
ne bo prišl

emškega jez

ka? 

Ekonomski te
10
0

28

e n

škegajezika v 

osti?  

Eko
34%
50%

0%
16%

ne pogostok
včasih, štirj

Trinajst 
jstim bo to 
če ni mnenj

nemščina 
la prav niko

zika? 

ehnik Ek
26%

0%
74%

ne vem

Raziskoval
podjetjihcelj

onomska gim
14 
20 
2 
7 

krat prišlo 
je pravijo, d
ek. tehniko
znanje kor

ja, da jim n
pogostokra

oli, sedem p

konomska gi
8 
0 

35 

Prodajale

Ekonomsk

Ekonomsk

lna naloga 
jskeregije

3

mnazija 
33%
47%

5%
16%

prav v 
da jim to 
ov pravi, 
ristilo le 

nemščina 
at prišla 
pa jih ne 

imnazija 
19%

0%
81%

c

ki tehnik

ka gimnazija

33 

 



 

 

Iz tabel
nemške
delodaja
znanjem
njih ni o
govoreč
obkroži

Graf 10: A

 

9. K

Tabela 11

 
anglešk
nemški 
francosk
ruski 
italijans
 

Sedemn
dva me
francošč
obkroži
da je na
sam dija
da jih š
dijakov 
ruščina,

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

O
D
S
T
O
T
K
I

e lahko razb
ga jezika, t
alcev odvisn

m nemškega
obkrožil 'ne
če delavce, 
l možnosti 

Ali delodajalci

Kateri jezi

1: Kateri jezik 

i 

ki 

ski 

najst prodaja
enita, da je 
čina. Nihče 
lo angleščin

ajpogosteje 
ak, za ruščin
šestnajst m
trdi, da je

, za francošč

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

beremo, da 
trije mislijo
ne od vrste 
a jezika, ose
'.  Od ek. 
štiriintrides
'ne'.  

i iščejo delavce

k v Evropi

v Evropi najp

Prodajal
17
2
1
0
0

alcev pravi,
v vlogi m
ni obkrožil

no kot najp
govorjen m
no in italijan

meni, da je 
 to nemščin
čino in italij

 

da

Mestna obč

dva prodaj
, da ne, in p
dela.  Dese
emindvajse
gimnazijce

set jih meni

e z znanjem ne

i najpogoste

ogosteje govor

lec 
85%
10%

5%
0%
0%

, da je angle
maternega je

l 'ruski' ali 'i
pogosteje go
materni jezik

nščino se tu
angleščina 
na. Trije pr
janščino pa

ne

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

jalca menita
petnajst jih 
et ek. tehnik
t jih meni, 
ev jih osem
i, da je to o

mškega jezika

eje govorij

rijo kot matern

Ekonom
25
12
1
0
0

eščina najp
ezika najpo
italijanski'. 
ovorjen mat
k v Evropi n
u ni nihče od

najpogoste
ravijo, da j

a se ni odloč

e od

oznanjunemš

ladi za Celje 

a, da deloda
je mnenja,

kov pravi, d
da je to od

m misli, d
odvisno od 

a? 

o kot mate

ni jezik? 

mski tehnik
6
3

ogosteje go
gosteje nem
 Petin
terni jezik, 
nemščina. Z
dločil. 
eje govorje
je v vlogi m
čil nihče od 

dvisno od vrst

škegajezika v 

ajalci iščejo
da so takšn

da delodaja
dvisno od v
da delodajal
vrste dela. 

rni jezik? 

Eko
66%
32%

3%
0%
0%

ovorjen mat
mščina, ede
ndvajset e
medtem ko

Za francošč
Med gim

en materni 
maternega j
anketiranih

e dela

P

E

E

Raziskoval
podjetjihcelj

o delavce z 
ne zahteve 
alci iščejo d
vrste dela. N
lci iščejo n
Tudi tukaj 

onomska gim
16 
24 
0 
3 
0 

terni jezik v
en pa trdi, 
ek. tehnik
o jih dvanaj
čino se je od
mnazijci je 
jezik, dvai
jezika najp

h ek. gimnaz

Prodajalec

Ekonomski teh

Ekonomska gim

lna naloga 
jskeregije

3

znanjem 
oz. želje 

delavce z 
Nihče od 
nemško-
nihče ni 

 

mnazija 
37%
56%

0%
7%
0%

v Evropi, 
da je to 
kov je 
jst meni, 
dločil en 

opaziti, 
indvajset 
pogosteje 
zijcev. 

hnik

mnazija

34 



 

 

Na vpra
gimnazi

Graf 11: K

 

10. K
r

Tabela 12

 
Anglešk
Prodaja
Ekonom
Ekonom
Nemški
Prodaja
Ekonom
Ekonom
Franco
Prodaja
Ekonom
Ekonom
Špansk
Prodaja
Ekonom
Ekonom
Italijan
Prodaja
Ekonom
Ekonom
Hrvašk
bivše Ju
Prodaja
Ekonom
Ekonom
Ruski 
Prodaja
Ekonom
Ekonom

2

4

6

8

10
O
D
S
T
O
T
K
I

ašanje je t
ijcev. 

Kateri jezik v E

Kateri tuji 
regiji? 

2: Kateri tuji je

ki 
lec 

mski tehnik 
mska gimnazi
i 
lec 

mski tehnik 
mska gimnazi
ski 
lec 

mski tehnik 
mska gimnazi
ki 
lec 

mski tehnik 
mska gimnazi
nski 
lec 

mski tehnik 
mska gimnazi
ki/-srbski (je
ugoslavije) 
lec 

mski tehnik 
mska gimnazi

lec 
mski tehnik 
mska gimnazi

0%

20%

40%

60%

80%

00%

angle

orej praviln

Evropi najpog

 jezik pri s

ezik pri svojem

ija 

ija 

ija 

ija 

ija 
eziki držav 

ija 

ija 

eški nemš

Mestna obč

no odgovor

gosteje govorijo

vojem delu

m delu najpogo

Pogosto
 
17 (85%)
37 (97%)
33 (79%)
 
3 (15%) 
24 (63%)
21 (50%)
 
0 (0%) 
0 (0%) 
1 (2%) 
 
0 (0%) 
0 (0%) 
1 (2%) 
 
1 (5%) 
3 (8%) 
1 (2%) 

 
12 (60%)
19 (50%)
23 (53%)
 
1 (5%) 
1 (3%) 
0 (0%) 

ški franco

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

rilo 10% tr

o kot materni j

u najpogost

osteje uporablj

Redk
 
3 (15
1 (3%
8 (19
 
14 (7
12 (3
19 (4
 
8(40
22 (5
26 (6
 
7 (35
18 (4
21 (4
 
5 (25
24 (6
17 (4

 
7 (35
16 (4
18 (4
 
4 (20
9 (24
12 (2

ski ruski

oznanjunemš

ladi za Celje 

rgovcev, 32

jezik? 

teje uporab

jajo zaposleni v

ko 

5%) 
%) 
9%) 

70%) 
32%) 
45%) 

0%) 
58%) 
61%) 

5%) 
47%) 
49%) 

5%) 
63%) 
40%) 

5%) 
42%) 
42%) 

0%) 
4%) 
28%) 

italijans

škegajezika v 

2% ek. teh

bljajo zapos

v celjski regiji

Nikoli 
 
0 (0%) 
0 (0%) 
1 (2%) 
 
0 (0%) 
2 (5%) 
1 (2%) 
 
7 (35%) 
10 (26%) 
11 (26%) 
 
4 (20%) 
10 (26%) 
14 (33%) 
 
4 (20%) 
5 (13%) 
14 (33%) 

 
0 (0%) 
1 (3%) 
2 (5%) 
 
5 (25%) 
13 (34%) 
19 (44%) 

ki

Prod

Ekon

Ekon

Raziskoval
podjetjihcelj

hnikov in 5

sleni v celjs

? 

Ne vem
 
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
 
3 (15%
0 (0%)
1 (2%)
 
5 (25%
6 (16%
5 (12%
 
9 (45%
10 (26
7 (16%
 
10 (50
6 (16%
11 (26

 
1 (5%)
2 (5%)
0 (0%)
 
10 (50
15 (39
12 (28

dajalec

nomski tehnik

nomska gimna

lna naloga 
jskeregije

3

54% ek. 

 

ski 

m 

) 
) 
) 

%) 
) 
) 

%) 
%) 
%) 

%) 
%) 

%) 

%) 
%) 

%) 

) 
) 
) 

%) 
%) 
%) 

k

azija

35 



 

 

P

E

E

Analizo
v celjsk

Da ang
79% ek
uporablj
pogosto
gimnazi
prodajal
odločilo
prodajal
tudi 3%

 

Graf 12: K
Možnost '

 

 

An

N

Fra

Š

Ital

Hrvaški / 

ODSTOT

Prodajalec

Ekonomski te

Ekonomska gi

o tega vpraš
ki regiji govo

leščino zap
k. gimnazi
jena. Tako 

okrat uporab
ijca, prav t
lcev, 8% ek
o 60% prod
lcev meni, 

% ek. tehniko

Kateri tuji jezi
'pogosto' 

0%

ngleški

Nemški

ncoski

panski

ijanski

srbski

Ruski

TKI
Ang

8

hnik 9

imnazija 79

šanja sem ra
orijo določe

posleni pog
ijcev. 15%
se je odloči
bljajo franc
tak rezultat
k. tehnikov 
dajalcev, 50

da je ta jez
ov. 

ik pri svojem d

 

Mestna obč

50%

gleški Nemš

5% 15%

7% 63%

9% 50%

azdelila gled
en tuji jezik

gosto uporab
% prodajalc

ilo tudi 63%
coščino sta 
t je bil tud
in 2% ek. 
% ek. tehn
zik pogosto

delu najpogost

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

100%

ški Francosk

% 0%

% 0%

% 2%

Pogosto

de na mnen
k. 

bljajo meni
cev se je 
% ek. tehnik

se odločila
di pri španš

gimnazijcev
ikov in 52%

okrat uporab

eje uporabljaj

oznanjunemš

ladi za Celje 

150%

ki Španski I

0%

0%

2%

o

nja dijakov 

i 85% prod
odločilo, 

kov in 50% 
a samo 2%
ščini. Za ita
v. Za jezike
% ek. gimn
bljen s stra

o zaposleni v c

škegajezika v 

200%

Italijanski
Hrv
s

5% 6

8% 5

2% 5

o tem, kako

dajalcev, 97
da je nem
ek. gimnaz

% anketiranc
alijanščino 
e držav biv

nazijcev. Pri
ani zaposlen

celjski regiji?  

Raziskoval
podjetjihcelj

250% 3

vaški / 
rbski

Rus

60% 5%

50% 3%

53% 0%

o pogosto z

7% ek. tehn
mščina pog
zijcev. Da z
cev, ta sta 
se je odlo

še Jugoslav
i ruskem je
nih, tako pa

lna naloga 
jskeregije

3

300%

ski

%

%

%

zaposleni 

nikov in 
gostokrat 
zaposleni 

bila ek. 
očilo 5% 
vije se je 
ziku 5% 
a menijo 

36 



 

 

P

E

E

15% trg
tehnikov
nemščin
kot redk
in 62% 
prodajal
25% pro
63% ek
govorje
ek. gimn

 

 

Graf 13: Ka
Možnost 'r

An

N

Fran

Šp

Itali

Hrvaški / 

ODSTO

Prodajalec

Ekonomski teh

Ekonomska gim

govcev men
v in 19% e
no, njim se 
ko uporablje

ek. gimnaz
lcev, 47% e
odajalcev tr
k. tehnikov 
ne jezike s 
nazijcev. 

ateri tuji jezik p
redko' 

0%

ngleški

emški

ncoski

panski

janski

srbski

Ruski

OTKI Ang

15

hnik 3

mnazija 19

ni, da zapo
ek. gimnazij

pridružuje 
en jezik s st
zijcev. Pri 
ek. tehnikov
rdi, da je ita

in 40% ek
strani zapo

 

pri svojem delu

Mestna obč

20% 40%

leški Nemš

5% 70%

% 32%

9% 45%

osleni redko
ijcev. Kar 7
še 32% ek

trani zaposl
španskem j
v in 50% ek
alijanščina r
k. gimnazij

oslenih, se j

u najpogosteje 

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

60% 80

ki Francoski

40%

58%

61%

Redko

o uporabljaj
70% trgovc
k. tehnikov 
lenih, se je
jeziku so o
k. gimnazijc
edko govorj
jcev. Za je
je odločilo 

uporabljajo za

oznanjunemš

ladi za Celje 

0% 100%

Španski It

35%

47%

49%

jo angleščin
cev pravi, d
in 45% ek.
odločilo 40
dgovori nek
cev pravi, d
rjen jezik pr
ezike držav
35% trgovc

posleni v celjsk

škegajezika v 

120% 140%

talijanski
Hrv
sr

25% 3

63% 4

40% 4

no, tako pa
da zaposlen
. gimnazijc

0% trgovcev
koliko drug

da je ta jezik
ri zaposlenih
 bivše Jug
cev, 42% ek

ki regiji? 

Raziskoval
podjetjihcelj

% 160% 1

vaški / 
rbski

Rus

35% 20%

42% 24%

42% 28%

a meni tudi
i redko upo
ev. Za fran
v, 58% ek. t
gačni, in sic
k redko upo
h, tako pa m
oslavije, ko
k. tehnikov

lna naloga 
jskeregije

3

80%

ki

%

%

%

 3% ek. 
orabljajo 

ncoščino, 
tehnikov 
cer 35% 
orabljen. 

misli tudi 
ot redko 

v in 43% 

37 



 

 

Graf 14: Ka
Možnost 'n

P

E

E

Samo 2
anglešči
'nikoligo
gimnazi
ek. tehn
bivše Ju
več dija

 

 

ateri tuji jezik p
nikoli' 

Ang

Ne

Fran

Šp

Italij

Hrvaški / s

ODSTOTK

rodajalec

konomski teh

konomska gim

2% ek. gim
ine, 85% 
ovorjenofra
ijcev. Da za
nikov in 5%
ugoslavije, m
akov, in sice

pri svojem delu

0%

gleški

emški

ncoski

panski

janski

srbski

Ruski

KI Angl

0%

hnik 0%

mnazija 2%

mnazijcev st
ek. tehnik

ancoščino' s
aposleni nik

% ek. gimnaz
menijo 3% 
er 25% trgov

 

Mestna obč

u najpogosteje 

20%

eški Nemšk

% 0%

% 5%

% 2%

ta mnenja, 
kov in 2%
se je odloč
koli ne upor
zijcev, da p
ek. tehnikov
vcev, 34% 

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

uporabljajo za

40%

ki Francoski

35%

26%

26%

Nikoli

da zaposlen
 ek. gimn
čilo 35% tr
rabljajo ital
a zaposleni
v in 5% ek.
ek. tehnikov

oznanjunemš

ladi za Celje 

posleni v celjsk

60%

Španski It

20%

26%

33%

ni pri svoje
nazijcev pa
rgovcev, 26
ijanskega je
 nikoli ne u
 gimnazijce
v in 45% ek

škegajezika v 

ki regiji?  

80% 1

talijanski
Hrv
sr

20% 0

13% 3

33% 5

em delu nik
a to meni 
6% ek. teh
ezika, meni

uporabljajo k
ev. Za ruski
k. gimnazijc

Raziskoval
podjetjihcelj

100% 12

vaški / 
bski

Rusk

0% 25%

3% 34%

5% 44%

koli ne upo
za nemšč

hnikov in 2
i 20% trgov
katerega od
i jezik se je 
cev.  

lna naloga 
jskeregije

3

20%

ki

%

%

%

orabljajo 
čino. Za 
24% ek. 
vcev, 3% 
d jezikov 
odločilo 

38 



 

 

P

E

E

Za odgo
nemščin
tudi 25%
vedo, al
26% ek
trgovcev
italijans
trgovcev
ni odloč
ruski jez

 

 

 

Graf 15: K
Možnost 

An

N

Fran

Šp

Itali

Hrvaški / 

ODSTOT

Prodajalec

Ekonomski teh

Ekonomska gim

ovor 'ne vem
ne pa se ni 
% trgovcev,
li je španšči
k. tehnikov 
v, 16% ek
skega jezika
v kot 5% ek
čil nihče od
zik ali ne. T

Kateri tuji jezik 
'ne vem' 

0%

ngleški

emški

ncoski

panski

ijanski

srbski

Ruski

TKI Ang

0

hnik 0

mnazija 0

m' se pri an
znalo opred
, 16% ek. te
ina s strani 

in 17% ek
k. tehnikov
a. Pri jezikih
k. tehnikov
d ek. gimna
Takšnih je 5

 

pri svojem del

Mestna obč

20%

leški Nemš

% 15%

% 0%

% 2%

ngleščini ni 
deliti 15% t
ehnikov in 1
zaposlenih 
k. gimnazij

v in 26% 
h držav biv
 ne ve, ali z

azijcev. Naj
50% trgovce

lu najpogosteje

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

40% 60

ki Francoski

25%

16%

12%

Ne vem

odločil nih
trgovcev in
12% ek. gim
uporabljena
jcev. To is
ek. gimnaz
še Jugoslav
zaposleni g
več anketir

ev, 39% ek. 

e uporabljajo za

oznanjunemš

ladi za Celje 

% 80%

i Španski It

45%

26%

16%

m

hče od anket
n 2% ek. gim
mnazijcev g
a ali ne, lah

sto dejstvo 
zijcev, ko 
vije lahko iz
ovorijo te j

rancev pa n
tehnikov in

aposleni v celjs

škegajezika v 

100%

talijanski
Hrv
sr

50% 5

16% 5

26% 0

tiranih dijak
mnazijcev. 

glede franco
hko opazimo

lahko zazn
so se mor

z tabele razb
ezike. Za o

ne ve, ali za
n 26% ek. g

ski regiji? 

Raziskoval
podjetjihcelj

120% 1

vaški / 
rbski

Rus

5% 50%

5% 39%

0% 28%

kov. Glede 
Tako se je 

oskega jezik
o pri 45% tr
namo tudi p
rali odloča
beremo, da 
pcijo 'ne ve

aposleni upo
gimnazijcev

lna naloga 
jskeregije

3

40%

ki

%

%

%

uporabe 
odločilo 

ka. Da ne 
rgovcev, 
pri 50% 

ati glede 
tako 5% 

em' se tu 
orabljajo 
. 

39 



Raziskovalna naloga 
Potrebepoznanjunemškegajezika v podjetjihceljskeregije

40 

 

Mestna občina Celje, Mladi za Celje 
marec, 2012 

 

11. Katerega od spodaj naštetih jezikov boš po tvojem mnenju v prihodnosti (v 
službi, v zasebnem življenju…) najbolj uporabljal?  

Tabela 13: Katerega od spodaj naštetih jezikov boš po tvojem mnenju v prihodnosti (v službi, v zasebnem življenju…) 
najbolj uporabljal? 

 Pogosto Redko Nikoli Ne vem 
Angleški     
Prodajalec 16 (80%) 3 (15%) 0 (0%) 1 (5%) 
Ekonomski tehnik 35 (92%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 
Ekonomska gimnazija 39 (91%) 4 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 
Nemški     
Prodajalec 7 (35%) 7 (35%) 2 (10%) 4 (20%) 
Ekonomski tehnik 19 (50%) 17 (45%) 1 (3%) 1 (3%)  
Ekonomska gimnazija 17 (40%) 17 (40%) 5 (12%) 4 (9%) 
Francoski     
Prodajalec 0 (0%) 4 (20%) 10 (50%) 6 (30%) 
Ekonomski tehnik 1 (3%) 11(29%) 14 (37%) 12 (32%) 
Ekonomska gimnazija 2 (5%) 6 (14%) 24 (56%) 11 (26%) 
Španski     
Prodajalec 2 (10%) 5 (25%) 7 (35%) 6 (30%) 
Ekonomski tehnik 1 (3%) 12 (32%) 13 (34%) 12 (32%) 
Ekonomska gimnazija 2 (5%) 15 (35%) 20 (47%) 6 (14%) 
Italijanski     
Prodajalec 0 (0%) 3 ( 15%) 9 (45%) 8 (40%) 
Ekonomski tehnik 2 (5%) 8 (21%) 12 (32%) 16 (42%) 
Ekonomska gimnazija 0 (0%) 11 (26%) 24 (57%) 8 (17%) 
Hrvaški/srbski (jeziki držav bivše 
Jugoslavije)     
Prodajalec 9 (45%) 5 (25%) 3 (15%) 3 (15%) 
Ekonomski tehnik 17 (45%) 15 (39%) 1 (3%) 5 (13%) 
Ekonomska gimnazija 15 (35%) 18 (42%) 7 (16%) 3 (7%) 
Ruski     
Prodajalec 1 (5%) 2 (10%) 8 (40%) 9 (45%) 
Ekonomski tehnik 2 (5%) 1 (3%) 19 (50%) 16 (42%) 
Ekonomska gimnazija 2 (5%) 3 (7%) 28 (65%) 10 (23%) 
 

To vprašanje sem analizirala na podoben način kot prejšnje – glede na mnenja dijakov, kako 
pogosto bodo določen jezik v prihodnosti uporabljali. 
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Na splošno lahko za dijake rečem, da je sodelovalo več deklet kakor fantov, dijaki so bili 
večinoma stari 17 let. Največ dijakov se nemščine uči v šoli, in sicer že tri leta. Nemščina se 
jim kot drugi tuji jezik zdi primerna, po navadi pa bi jim bilo všeč, če bi lahko prvi tuji jezik 
izbrali že v OŠ. Pravijo, da jim bo nemščina v prihodnosti prišla dostikrat prav. Po njihovem 
mnenju je zahteva delodajalcev po znanju nemškega jezika odvisna predvsem od vrste dela, 
nekaj dijakov pa meni, da delodajalci v vsakem primeru zahtevajo znanje nemščine. Skupno 
lahko rečem, da dijaki ne vedo ravno najbolje, kateri jezik je v Evropi najpogosteje govorjen 
materni jezik, saj jih večina meni, da je to angleščina in ne nemščina. Največ dijakov je 
mnenja, da zaposleni v celjski regiji pri svojem delu najpogosteje uporabljajo angleški jezik in 
katerega od jezikov držav bivše Jugoslavije, redkeje uporabljajo nemščino,praktično nikoli pa 
ne uporabljajo ruskega, španskega ali francoskega jezika. Dijaki pravijo, da bodo najpogosteje 
v svojem življenju uporabljali angleščino in nemščino, najmanj pa ruščino, italijanščino, 
španščino ali francoščino. Večina dijakov se poleg angleščine in nemščine ne uči dodatnih 
tujih jezikov, če pa se že, je to po navadi španščina.  
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2. Panoga 

Tabela 16: Panoga 

medicina/gostinstvo/turizem 7 8%
radijska dejavnost 5 6%
mediji 5 6%
izobraževanje 2 2%
komunalne odplake 1 1%
trgovsko-servisno podjetje 1 1%
stiki z javnostjo 1 1%
kovinarstvo 2 2%
pridobivanje premoga 1 1%
upravljanje nepremičnin/gradbeništvo/projektiranje 5 6%
zavarovalništvo 1 1%
bela tehnika 1 1%
globalne logistične rešitve 1 1%
zdravstveno zavarovanje 1 1%
računalništvo, IT 5 6%
javno zdravje 1 1%
upravljanje naložb 1 1%
storitvena dejavnost 1 1%
izdelava plastičnih izdelkov 1 1%
pivovarna/proizvodnja brezalkoholnih pijač 6 7%
živilskopredelovalna industrija 9 11%
proizvodnja 2 2%
avtoprodaja 1 1%
trgovina 3 4%
industrija aerotermičnih naprav 1 1%
avtomatizacija, meritve 1 1%
bančništvo 1 1%
kurirska dejavnost 1 1%
instalacije, elektroinstalacije 2 2%
telekomunikacije 2 2%
veleprodaja, prodaja na debelo 2 2%
vroče cinkanje 1 1%
veterina 1 1%
fotovoltaika 1 1%
proizvodnja in distribucija malih hišnih aparatov, distribucija velikih hišnih 
aparatov 1 1%

kreativa in design 1 1%
elektronika 1 1%
promet, prevoz potnikov doma in v tujini 2 2%
lesarstvo, pohištvo 3 4%
 
 



 

 

G

 
Iz
m
p
z
p
 
 

raf 22: Panoga 

z grafa lahko
medicino/gostins
pivovarno/proizv
aslediti, da se 4

podjetij, ki se z nj

o razberemo, 
stvom/turizmom 
vodnjo brezalkoh
4% celjskih pod
njo ukvarjajo okr

42%

Potre

da se največ
(8%), radijsko 

holnih pijač (7%
djetij ukvarja tud
rog 1,2,3%, kar p

6%

bepoznanjunemšk

Mestna o

 podjetij, ki 
dejavnostjo (6%

%), upravljanjem
di s trgovino ali
pomeni, da se z 

8%

7%

4%4%

Raz
kegajezika v podjet

občina Celje, Mladi
marec, 2012 

so bila anke
%), mediji (6%) 
m nepremičnin/gr

i lesarstvom ozi
njimi ukvarja m

6%

6%

6%

11%

%

ziskovalna naloga 
tjihceljskeregije

i za Celje 

etirana, ukvarj
in računalništv

radbeništvom/pr
iroma pohištvom

malo anketiranih p

49 

a z živilsko-p
vom ter IT (6%)
rojektiranjem in 
m. Pri večini os
podjetij. 

medicina 

radijska d

mediji

upravljanj
projektira

živilsko‐p

pivovarna

trgovina

lesarstvo,

računalniš

ostalo

predelovalno in
). Dosti podjetij 

trgovino (6%).
stalih panog (42

/ gostnistvo / turiz

dejavnost

je nepremičnin / gr
anje

redelovalna industr

a / proizvodnja brez

, pohištvo

štvo, IT

 

ndustrijo (11%
se ukvarja tudi
Iz analize je bi

2%)je bil odstote

em

radbeništvo / 

rija

zalkoholnih pijač

%), 
i s 
ilo 
ek 



 

 

1

1

2

2

3

O
D
S
T
O
T
K
I

Graf 23: V p

3. V

Tabela 17

Svetova
samosto
novinar 
knjigov
moderat
marketin
vodilna 
vodja (p
ekonom
nabavni
adminis
direktor
komerci
poslovn
veterina
asistent 
ostalo (s

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

podjetju ste za

V podjetju

7: V podjetju st

alka 
ojni podjetnik

odja 
tor 
ng 
oseba 

prodaje, proiz
mist 
i referent 
strator 
r 
ialist 

na sekretarka
ar 

strokovni sod

posleni kot… 

u ste zaposle

te zaposleni ko

k 

zvodnje, odd

 

delavec, tajn

Mestna obč

eni kot… 

ot… 

delka za odno

nica, odgovor
 

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

ose z javnost

rni tehnolog…

oznanjunemš

ladi za Celje 

tjo …) 

…) 

škegajezika v 
Raziskoval

podjetjihcelj

2 
2 
4 
1 
2 
3 
2 

20 
2 
6 
4 

13 
11 
2 
1 
2 
8 

lna naloga 
jskeregije

5

2,4%
2,4%
4,7%
1,2%
2,4%
3,5%
2,4%

24,0%
2,4%
7,1%
4,7%

15,3%
13,0%

2,4%
1,2%
2,5%
9,0%

50 



 

 

Iz grafa
ki preds
13% in 

 

4. V

Tabela 18

Majhnem
Srednjem
Velikem

 

V tabel
zaposlen

 
 

 

 

 

Graf 24: V

a lahko vidim
stavljajo 24
pa ostali de

V kakšnem

8: V kakšnem p

m 
m 

m 

li je jasno 
nih prihaja 

V kakšnem podj

mo, da so n
4% vseh ank
elavci z 9%.

m podjetju s

podjetju ste za

vidno, da
iz srednje v

jetju ste zaposl

Mestna obč

na anketo v 
ketirancev. 
.  

ste zaposlen

aposleni? 

a je 35% a
velikih podj

leni? 

Potrebepo

čina Celje, Ml
marec, 2012

največji me
Takoj za nj

ni? 

30
36
19

anketirancev
etij, 22% de

oznanjunemš

ladi za Celje 

4

22

eri odgovarj
jimi so dire

v zaposleni
elavcev pa i

škegajezika v 

36%

2%

2%

rjale vodje z
ektorji s 15,

35%
42%
22%

ih v majhn
iz velikih po

Raziskoval
podjetjihcelj

Majhne
Srednje

z različnih p
,3%, komer

nih podjetji
odjetij. 

lna naloga 
jskeregije

5

em
em

področij, 
rcialisti s 

ih, 42% 

51 



Raziskovalna naloga 
Potrebepoznanjunemškegajezika v podjetjihceljskeregije

52 

 

Mestna občina Celje, Mladi za Celje 
marec, 2012 

 

5. Ali že sodelujete s tujimi trgi? Če da, navedite s katerimi. 

    skupaj 
da, ZDA 4 6,3%

64 75% 

  Kitajska 6 9,4%
  Španija 3 4,7%
  Nemčija 27 42,2%
  Italija 18 28,1%
  Avstrija 24 37,5%
  Belgija 3 4,7%
  Francija 3 4,7%
  Hrvaška 14 21,9%
  Rusija 4 6,3%
  Srbija 7 10,9%
  Avstralija 1 1,6%
  EU 5 7,8%
  Bolgarija 1 1,6%
  Albanija 1 1,6%
  države bivše Jugoslavije 6 9,4%
  Balkan 3 4,7%
  Anglija 7 10,9%
  Bližnji vzhod, Združeni arabski emirati 3 4,7%
  Madžarska 2 3,1%
  Črna gora 2 3,1%
  Nizozemska 2 3,1%
  Švedska 2 3,1%
  Makedonija 2 3,1%
  Kosovo 1 1,6%
  Bosna in Hercegovina 5 7,8%
  Ukrajina 1 1,6%
  Poljska 1 1,6%
  Portugalska 1 1,6%
  Turčija 1 1,6%
  Izrael 1 1,6%
  Evropa 3 4,7%
ne   21 25% 21 25% 
   



 

 

O
D
S
T
O
T
K
I

 
Graf 25: Al

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

li že sodelujete s tujimmi trgi? Če da, naved

Potre

dite s katerimi.

bepoznanjunemšk

Mestna o

Iz
p
tr
tr

Raz
kegajezika v podjet

občina Celje, Mladi
marec, 2012 

z grafa lahko op
pa Avstrijo (37,5
rgi držav bivše J
rgi – takšnih je k

ziskovalna naloga 
tjihceljskeregije

i za Celje 

azimo, da najve
%). Dostikrat so

Jugoslavije. Iz gr
kar 25%. 

53 

č podjetij sodelu
o zastopani tudi h
rafa izstopa tudi 

uje z Nemčijo (4
hrvaški, anglešk
odstotek podjet

42,2%), Italijo (2
ki, bosanski in sr
tij, ki ne sodeluje

28,1%) in 
rbski trg – 
ejo s tujimi 



Raziskovalna naloga 
Potrebepoznanjunemškegajezika v podjetjihceljskeregije

54 

 

Mestna občina Celje, Mladi za Celje 
marec, 2012 

 

5. Kateri so ključni trgi, s katerimi sodeluje vaše podjetje?  

 

ZDA  1 1,4% 
kitajski  4 5,4% 
španski  2 2,7% 
italijanski  14 19,0% 
avstrijski  15 20,3% 
EU  9 12,0% 
slovenski  29 39,0% 
nemški  15 20,3% 
hrvaški  9 12,0% 
srbski  6 8,0% 
belgijski  2 2,7% 
VB  3 4,0% 
francoski  2 2,7% 
evropski  3 4,0% 
nizozemski  1 1,4% 
madžarski  2 2,7% 
makedonski  2 2,7% 
BiH  6 8,0% 
EX‐YU  10 14,0% 
črnogorski  1 1,4% 
zahodnoevropski  1 1,4% 
skandinavski  1 1,4% 
poljski  1 1,4% 
portugalski  1 1,4% 
turški  1 1,4% 
vzhodnoevropski  1 1,4% 
ruski  2 2,7% 
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Pri anketiranju podjetij je prevladovala ženska populacija zaposlenih, večji del podjetij pa se 
ukvarja z medicino / gostinstvom/turizmom, radijsko dejavnostjo, mediji, živilsko-
predelovalno industrijo ali pa s pivovarno in proizvodnjo brezalkoholnih pijač. Največkrat so 
mi na anketo odgovarjale vodje z različnih področij podjetja, direktorji, komercialisti, ali 
panabavni referenti. Med anketiranimi podjetji so prevladovala majhna in srednje velika 
podjetja, ki imajo nekaj ali pa sploh nimajo poslovnih partnerjev, ki bi prihajali iz 
nemškogovorečih držav. Lahko rečem, da pri svojem delu podjetja včasih komunicirajo v 
nemškem jeziku, dosti pa jih nemščine ne uporablja pri medsebojni komunikaciji. Če pa že 
komunicirajo v nemščini, je to po navadi ustnooziroma kombinacija ustnega in pisnega. Na 
splošno domača in tuja podjetja med sabo komunicirajo v angleškem jeziku, nekoliko redkeje 
v nemškem in katerem izmed jezikov držav bivše Jugoslavije, skoraj nikoli pa ne v 
francoskem, španskem, italijanskem ali ruskem. Če dobijo kakšno pogodbo ali dopis v 
nemškem jeziku, ju v večini deloma razumejoali pa sploh ne – malo je takšnih, ki bi 
dokument razumeli v celoti. Podjetja od svojih bodočih zaposlenih v največji meri zahtevajo 
znanje angleškega jezika, zahteva po znanju nemškega jezika in zahteva po znanju jezika 
katere od držav bivše Jugoslavije pa si med sabo 'konkurirata' – podjetja skoraj v isti meri 
zahtevajo znanje katerega EX-YU jezika kakor nemškega. Po mnenju večine podjetij delno 
drži, da je pomanjkanje jezikovnega znanja ovira pri zaposlovanju pri njih, dosti pa jih pravi, 
da to sploh ne drži in da se delavci pri njih praktično lahko zaposlijo tudi brez kakršnegakoli 
tuje-jezikovnega znanja. Podjetja po navadi ne izkoriščajo finančnih sredstev s strani EU za 
jezikovno izobraževanje in usposabljanje. 
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4 ZAKLJUČNI DEL 
 

4.1 UGOTOVITVE 
 

Sledijo ugotovitve, ki sem jih lahko povzela po obdelavi in analizi vseh anket, ki sem jih 
opravila med dijaki in zaposlenimi.  

 

1. hipoteza: Potrebe po znanju nemškega jezika so v podjetjih celjske regije večje kakor po 
znanju angleškega jezika. 

Podjetja s svojimi zunanjimi poslovnimi partnerji v 56% komunicirajo v angleškem jeziku in 
le 19% v nemškem, od svojih delavcev pa 66% celjskih podjetij zahteva znanje angleškega 
jezika, 23% pa znanje nemškega jezika. To pomeni, da so potrebe po znanju nemškega jezika 
v podjetjih celjske regije manjše kakor po znanju angleškega jezika, zato bom prvohipotezo 
ovrgla. 

 

2. hipoteza:Celjski srednješolci menijo, da bodo v prihodnosti najpogosteje uporabljali 
angleški jezik. 

80% prodajalcev, 92% ek. tehnikov in 90% ek. gimnazijcev pravi, da bodo v prihodnosti 
najpogosteje uporabljali angleški jezik, medtem ko 35% prodajalcev, 50% ek. tehnikov in 
40% ek. gimnazijcev pravi, da jim bo v prihodnosti najpogosteje prišla prav nemščina. 
Splošno lahko rečem, da celjski srednješolci menijo, da bodo v prihodnosti najpogosteje 
uporabljali angleški jezik, zato bom drugohipotezo potrdila. 

 

3. hipoteza:Podjetja v celjski regiji večinoma poslujejo s podjetji iz Nemčije in Avstrije.  

42,2% celjskih podjetij posluje s podjetji iz Nemčije in 37,5% s podjetji iz Avstrije. Z 
Nemčijo in Avstrijo celjska podjetja torej najpogosteje poslujejo, zato bom tretjohipotezo 
potrdila. 

  



Raziskovalna naloga 
Potrebepoznanjunemškegajezika v podjetjihceljskeregije

64 

 

Mestna občina Celje, Mladi za Celje 
marec, 2012 

 

 

4. hipoteza:Celjski srednješolci menijo, da zaposleni v celjski regiji večinoma komunicirajo v 
angleškem jeziku. 

Izmed anketiranih prodajalcev jih 85% meni, da zaposleni v celjski regiji večinoma 
komunicirajo v angleškem jeziku. Tako pravi tudi 97% ek. tehnikov in 79% ek. gimnazijcev. 
V primerjavi z ostalimi jeziki je angleški jezik prevladoval, zato bom tudi četrtohipotezo 
potrdila. 

5. hipoteza:Celjski delodajalci od bodočih delavcev v podobni meri zahtevajo znanje 
angleškega in nemškega jezika. 

Od svojih delavcev 66% celjskih podjetij zahteva znanje angleškega jezika, medtem ko znanje 
nemškega jezika zahteva 23% celjskih delodajalcev. Tako lahko rečem, da znanje angleškega 
jezika in znanje nemškega jezika ni zahtevano v podobni meri, zato bom petohipotezo 
ovrgla. 
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4.2 RAZPRAVA 
 
Nemščina velja za najpogosteje govorjen materni jezik v Evropi, vendar je zaradi različnih 
razlogov dostikrat zapostavljena. Če vprašate dijake celjskih srednjih šol, ali jim nemščina 
dela preglavice, boste dostikrat slišali odgovor: »Ah ta nemščina, kdo jo sploh rabi?«, kar 
dokazuje, da nemški jezik ni ravno priljubljen v šolah. Redkokateri dijak pa razmišlja o svoji 
prihodnosti, o poklicu, o rabi nemškega jezika v vsakdanjem življenju in podobno.  
 
Najprej naj povem, da se 19% dijakov nemščine uči dve leti, dobrih 25% tri leta, dobrih 19% 
dijakov štiri leta in kar 32% dijakov štiri leta. Od tega se jih 96% nemščino uči v šoli, nekaj 
pa tudi doma ali natečaju. 
 
Ko pogledam analizo petega vprašanja za dijake, lahko vidim, da so glede primernosti 
nemškega jezik v SŠ dokaj skeptični. 70% srednješolcev se nemščina v SŠ zdi primeren drugi 
tuji jezik, medtem ko bi 17% dijakov imelo raje španščino, 13% ruščino in 17% francoščino. 
Odstotek, ki me je presenetil, pa je bil, da bi dobrih 8% dijakov imelo raje samo angleščino 
brez drugega tujega jezika. 
 
Večini dijakov (dobrim 65%) bi bilo všeč, če bi lahko že v OŠ izbrali, kateri tuji jezik bi se 
učili. 8% to ne bi bilo všeč, 8% je popolnoma vseeno, 13% pa o tem sploh ni razmišljalo. Pri 
tem vprašanju sem razmišljala, kateri tuji jezik bi tistih 65% dijakov izbralo. Ali bi to še 
vedno ostali angleščina in nemščinaali pa bi nemščino zamenjalibodisi španščina bodisi 
francoščina, ki sta zadnja leta izjemno priljubljeni med najstniki. 
 
Znanje nemščine bo pogostokrat prišlo prav 32% anketiranih dijakov, 43% dijakov pa bo 
nemščina le včasih prišla prav. Takšne odgovore sem tudi pričakovala, saj večina dijakov o 
svoji prihodnosti sploh še ne razmišlja, prav tako ne morejo vedeti, kaj se bo v prihodnosti 
zgodilo in ali jim bo nemščina kdaj prišla prav. 
 
Na vprašanje Ali delodajalci iščejo delavce z znanjem nemškega jezika je 18% dijakov 
odgovorilo, da delodajalci zahtevajo znanje nemškega jezika. Le 5% jih pravi, da delodajalci 
sploh ne zahtevajo znanja nemškega jezika, ostalih 77% dijakov pa je mnenja, da 
jedelodajalčeva zahteva po znanju tujih jezikov odvisna od vrste dela. Dijaki imajo na nek 
način prav, saj ni od vseh poklicev zahtevano znanje tujih jezikov. S temi odgovori sem 
zadovoljna. 
 
Manj zadovoljna pa sem bila pri naslednjem vprašanju. Izmed vseh anketiranih dijakov jih kar 
63% meni, da je najpogosteje govorjen materni jezik v Evropi angleščina in ne nemščina. Le 
32% pa jih ve, da je nemščina tisti materni jezik, ki ga govori največ prebivalcev Evrope in 
Evropske unije. Tukaj se lahko zamislimo, ali dijaki tega resnično ne vedo in tega podatka 
niso nikoli slišaliali pa na njih vpliva okolica, filmi, internet in podobno, da to dejstvo o 
nemščini preprosto zanemarijo. 
 
Večina dijakov (kar 87%) meni, da celjski zaposleni pri svojem delu najpogosteje uporabljajo 
angleški jezik. Med ostalimi jeziki, ki so bili na voljo v anketi so takoj za angleščino jeziki 
držav bivše Jugoslavije – kar 54% dijakov pravi, da zaposleni pri svojem delu velikokrat 
uporabljajo tudi te jezike. Za nemščino se je od vseh dijakov odločilo je slabih 43%. Dejstvo, 
da so jeziki bivše Jugoslavije dobili višji odstotek, niti ni tako presenetljivo, saj moramo 
vedeti, da je na splošno v Sloveniji ogromno delavcev iz držav bivše Jugoslavije, ki se 
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sporazumevajo v svojem maternem jeziku – v tem jeziku pa se morajo z njimi sporazumevati 
tudi njihovi delodajalci in sodelavci. 
 
Podobni rezultati so tudi na vprašanje, katerega od naštetih jezikov bodo dijaki najpogosteje 
uporabljali v svojem zasebnem ali poslovnem življenju. Tudi tu je 87% dijakov odgovorilo, 
da bo to angleščina, 41% se jih je odločilo za jezike držav bivše Jugoslavije in slabih 42% za 
nemščino. Videti je torej, da bokar veliko dijakov uporabljalo nemščino. 
 
Večina dijakov se poleg angleščine in nemščine ne uči nobenega dodatnega tujega jezika – 
takšnih je kar dobrih 89%.Ostali, se poleg angleščine, nemščine po navadi učijo španščino 
(5%), manj pa francoščino, ruščino ali japonščino. Zelo me je presenetil interes za japonščino, 
pričakovala sem, da se dijaki učijo italijanščino ali pa katerega izmed jezikov skandinavskih 
držav. Prav tako nisem pričakovala, da se tako veliko dijakov ne uči nobenega drugega jezika 
poleg angleščine in nemščine – pričakovala sem, da se jih veliko uči španščino že zaradi 
televizijskih nadaljevank.  
 
 
Izmed anketiranih podjetij so prevladovala podjetja, ki se ukvarjajo z 
medicino/gostinstvom/turizmom, dostikrat sem naletela tudi na podjetja, ki se ukvarjajo z 
radijsko dejavnostjo, mediji, časopisom, s proizvodnjo piva in brezalkoholnih pijač ter z 
živilskopredelovalno industrijo. To dokazuje, da prihajajo podjetja v celjski regiji iz različnih 
panog in da so bila anketirana popolnoma naključno. 
 
Na anketo so mi večinoma odgovarjali direktorji podjetij, razne vodje ali pa komercialisti in 
nabavni referenti, kar sem nekako tudi pričakovala. Bolj me je presenetilo, da so na anketo 
odgovarjali ostali delavci, kot so tajnice, skladiščni delavci in podobno – tega od njih nisem 
pričakovala, saj nisem vedela, da se tako dobro spoznajo na poslovanje podjetja, v katerem so 
zaposleni. 
 
Večina podjetij je bila srednje velikih (42%), dosti pa je bilo tudi majhnih (35%) in velikih 
(22%). To dokazuje, da so na Celjskem prisotnapodjetja različnih velikosti, zato sem tudi 
anketirala različno velika podjetja. 
 
V največji meri imajo podjetja nekaj poslovnih partnerjev iz nemškogovorečih držav (54%). 
18% anketiranih ima mnogo poslovnih partnerjev iz tovrstnih držav, presenetilo pa me je, da 
kar 29% celjskih podjetij poslovnih partnerjev iz nemškogovorečih držav sploh nima, čeprav 
so pozneje rekli, da je njihovo podjetje najbolj odvisno od nemškega in avstrijskega trga. 
Pričakovala sem, da bo več podjetij imelo poslovne partnerje iz Nemčije ali Avstrije, saj je 
slovensko gospodarstvo v veliki meri odvisno od Nemčije. 
 
Podjetja najpogosteje v nemškem jeziku sploh ne komunicirajo (57%), 13% jih komunicira 
pogosto, 30% pa včasih. To je bilo tudi za pričakovati, saj v poslovnem svetu prevladuje 
angleški jezik, kar pa ni prav. 
 
Pri naslednjem vprašanju Kako najpogosteje komunicirate v nemškem jeziku je 52% podjetij 
reklo, da v nemškem jeziku ne komunicira, kar 25% pa jih komunicira ustno in pisno. 17% 
podjetij nemščino uporablja zgolj pri ustni komunikaciji, 6% pa pri pisni. Odgovori se od 
odgovorov na prejšnje vprašanje nekoliko razlikujejo, vseeno pa je v pozitivnem smislu 
presenetljivih tistih 25% podjetij, ki v nemškem jeziku komunicirajo tako ustno kot pisno. 
Menim, da je tako prav. 
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Kot sem že omenila, v poslovnem svetu kot jezik komunikacije prevladuje angleščina. To 
potrjuje dejstvo, da kar 56% celjskih podjetij s svojimi zunanjimi poslovnimi partnerji 
komunicira v angleškem jeziku, le 19% pa v nemškem. Presenetilo me je, da kar 41% podjetij 
s svojimi zunanjimi poslovnimi partnerji komunicira v katerem izmed jezikov držav bivše 
Jugoslavije,čeprav je na nek način to bilo tudi za pričakovati, saj ima ogromno naših podjetij 
dobavitelje, partnerje, poslovalnice… v kateri izmed teh držav. 
 
Ko dobijo podjetja kakšno pogodbo ali dopis v nemškem jeziku,ju 23% podjetij v celoti 
razume, 45% pa deloma. Ostalih 33% podjetij pa takšnega dokumenta ne bo razumelo, kar 
zna biti zaskrbljujoče, saj je lahko dokument pomemben, oni pa ga brez pomoči prevajalca ne 
bodo razumeli. 
 
V največji meri (78%) zaposleni v celjskih podjetjih govorijo angleški jezik. Sledi nemški z 
59% in pa jeziki držav bivše Jugoslavije z 29%. Takšne rezultate sem tudi pričakovala, saj 
lahko angleščino dandanes zasledimo vsepovsod – v filmih, na internetu, prav tako tudi v 
gospodarstvu in poslovnem svetu. 
 
Celjski delodajalci od svojih zaposlenih večinoma zahtevajo znanje angleškega jezika – kar 
66% delodajalcev je takšnih, 23% pa jih zahteva znanje nemščine. Najbolj me je presenetilo 
to, da 32% celjskih podjetij znanja tujega jezika od svojih delavcev sploh ne zahteva. Tu se 
vprašam, kako lahko podjetje posluje, če od delavcev ne zahteva znanja tujih jezikov. Pri 
tovrstnih podjetjih se torej lahko zaposlijo ljudje, ki govorijo samo slovensko, toda ali je to 
dobro za podjetje? 
 
Večina podjetij (44%) pravi, da delno drži, da je pomanjkanje jezikovnega znanja ovira pri 
zaposlovanju v njihovem podjetju, 30% pa se s tem strinja. Ostalih 26% pravi, da to ni ovira, 
torej se zopet lahko zaposlijo delavci, ki znanja tujih jezikov praktično nimajo. Tudi tukaj me 
zmoti to, da delodajalci praktično ne zahtevajo znanja tujih jezikov, menim, da to ni prav, saj 
na tak način nekako odvračajo mlade od učenja tujih jezikov, saj jih tako ali tako ne bodo 
potrebovali pri zaposlitvi. 
 
Na zadnje vprašanje, ali izkoriščajo finančna sredstva s strani EU za jezikovno izobraževanje 
in usposabljanje, je 9% podjetij pritrdilo, preostalih 91% pa te možnosti ne izkorišča. Ob 
analizi tega vprašanja me je zanimalo, ali so podjetja sploh vedela, da to obstaja, preden so to 
prebrali v moji anketi. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Znanje nas varuje, bogastvo moramo varovati. 
Če znanje uporabljamo, ga imamo vedno več, bogastva pa vedno manj. 
(arabski pregovor) 
 
Živimo v svetu, ko je vse bolj prisotna globalizacija na vseh področjih, in sicer od 
gospodarstva, tehnologije, politike in tako naprej. Znanje tujih jezikov je vrlina, ki postaja v 
družbi vse bolj cenjena.  
 
Slovenski osnovnošolci se še vedno ne učijo obvezno dveh tujih jezikov, čeprav so ministri za 
šolstvo to že nekajkrat poskusili, vendar se vedno najde nekdo, ki temu nasprotuje. Po navadi 
so to starši, ki pravijo, da se njihovi otroci nikakor ne morejo učiti dveh tujih jezikov, saj naj 
bi včasih že sama angleščina bila prezahtevna. Malo pa je staršev, ki razmišljajo o prihodnosti 
svojih otrok in o njihovem poklicu. Vsak od staršev bi želel, da bi njihov otrok bil na visokem 
položaju v podjetju, da bi služil dovolj denarja, da bi imel vpliv in podobno, kar je razumljivo. 
Toda vse ima svojo ceno. Za tak položaj v družbi se je pač treba potruditi – tudi na račun ur in 
ur sedenja za knjigami, učenja in tako dalje. Človek se celo življenje uči, toda pri jezikih je 
pač tako, da gredo le-ti lažje v uho mlajšim. Torej argument, da je učenje dveh tujih jezikov 
prezahtevno, je na nek način absurdno. Otroci se vsega lahko naučijo, le če z učenjem začnejo 
dovolj zgodaj. Torej projekt Postopnega uvajanja drugega tujega jezika v osnovne šole je 
dejansko zelo dobro zasnovan projekt, ki ponuja otrokom odlične možnosti, da osnove 
angleščine in drugega tujega jezika dobijo že v prvih razredih OŠ, tako pa bodo imeli manj 
preglavic v SŠ.  
 
Tudi pri srednješolcih je zadeva zaskrbljujoča. Pri marsikaterem poklicnem programu 
izobraževanja drugega tujega jezika sploh nimajo, veliko je takšnih programov, kjer imajo 
drugi tuji jezik v odprtem kurikulu. Torej niti te šole niso primorane ponuditi drugega tujega 
jezika, vendar je to odvisno od njih. Če bo bo, če ne, pa pač ne – toda ali je to razumljivo? Ali 
si lahko predstavljate avtoserviserja, ki se v srednji šoli nemščine na primer ni učil, rezervne 
dele pa dobiva največkrat od nemških dobaviteljev? Do neke mere razumem, da je nemščina 
zahteven jezik, toda prav tako menim, da bi moral vsak izobraževalni program imeti drugi tuji 
jezik, četudi to mogoče ni nemščina. Delavec vsake stroke bi moral poznati vsaj osnove tujih 
jezikov. Ne gre se za to, ali se bo vsak izmed njih znal sporazumevati, govorim o tem, da bi 
moral poznati vsaj jezik stroke, če že ne kaj več. 
 
Ob izdelavi te raziskovalne naloge sem se zamislila tudi nad tem, da podjetja ne zahtevajo 
znanja nemškega jezika v tolikšni meri kot sem pričakovala. Dosti podjetij sodeluje s partnerji 
iz Nemčije in Avstrije ter ostalih nemškogovorečih držav, toda z njimi očitno ne komunicirajo 
v nemškem, temveč v angleškem jeziku. To po mojem mnenju ni ravno najbolje, saj so Nemci 
zelo ponosni na svoj jezik in pričakujejo, da tisti, ki pride k njim, z njimi tudi govori v 
nemškem jeziku. Pa saj se ne gre toliko za ta ponos, toda najverjetneje bi bila slovenska 
podjetja na gospodarskem področju dosti bolj uspešna, če bi znala nemško, če bi njihovi 
delavci znali nemško. Kot sem omenila, podjetja v razmeroma majhni meri zahtevajo znanje 
nemščine od svojih delavcev. Vendar kam to vodi? Ko najstniki spoznajo, da jim nemščina v 
prihodnosti tako ali tako ne bo koristila, ker bodo to mogoče razbrali iz te raziskovalne 
naloge, bodo izgubili vso motivacijo za učenje tega jezika. 
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Za konec lahko rečem tudi to, da število dijakov in učencev, ki se učijo nemščine, pada. To pa 
predvsem zaradi novih trendov učenja španščine in francoščine – sploh španščine, ki jo 
najstniki slišijo vsak dan preko telenovel. Ne rečem, španščina je lep jezik, gre lahko v uho, 
mogoče je v kakšnem pogledu celo lažja od nemščine in lepše zveni, toda, ali nam bo 
španščina dejansko koristila v prihodnosti? Če imaš znanje nemščine, ti ne bo težko oditi v 
Avstrijo in tam delati, delo boš tudi zlahka dobil. Kaj bi pa delal na primer s španščino? 
Najverjetneje nič posebnega, vsaj sporazumeti se ne bi mogel. 
 
To tematiko, ki sem jo sama izbrala za temo raziskovalne naloge, lahko še naprej 
raziskujemo, moja naloga pa lahko koristi kot podlaga za nadaljnjo raziskavo. Lahko bi 
raziskali, zakaj se drugi tuji jezik začne tako pozno učiti, zakaj v Sloveniji upada interes za 
nemščino ter, kako bi to spremenili. To nalogo lahko razširimo tudi na področju ekonomije in 
podjetništva. Zanimivo bi bilo vedeti, zakaj podjetja ne komunicirajo v nemškem jeziku na 
evropskem trgu ter, zakaj v tako nizki meri zahtevajo znanje nemškega jezika od zaposlenih, 
in podobno. 
 
S to raziskovalno nalogo želim spodbuditi mlade k učenju nemščine. Ta jim bo koristila, ne 
glede na to, da so določena celjska podjetja dejala, da od svojih zaposlenih znanja nemščine 
ne zahtevajo in podobno. Gotovo je lepo, če znajo tudi španščino in ostale jezike, toda naj 
gledajo na koristnost teh jezikov.  
Hkrati bi rada poudarila, da je učenje tujih jezikov v zgodnjih letih pri otroku zelo koristno, 
četudi je to v prvem ali drugem razredu osnovne šole. Mogoče sprva ne bo najbolj 
sprejemljivo za starše, vendar z leti bodo uvideli, da je bila to prava odločitev, saj bodo tako 
otroci imeli manj težav v srednji šoli.  
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7 PRILOGE 
 

7.1 ANKETA ZA DIJAKE 
Živijo! 

 

Pred tabo je kratka anketa. Prosim, da jo rešiš. Koristila mi bo pri izdelavi raziskovalne naloge z 
naslovomPotrebe po znanju nemškega jezika v podjetjih celjske regije. Odgovore, ki jih boš 
obkrožil/obkrožila, bom analizirala, zato te prosim, da na vprašanja odgovoriš kar se da resnično, saj 
bodo le tako analize rezultatov zanimive in s tem posledično tudi moja raziskovalna naloga. 

Anketa je anonimna. Z anketo pridobljene podatke bomo uporabljali izključno v raziskovalne namene 
in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. 

 

Že vnaprej se ti zahvaljujem,  

Jasmina Brčina 

 

Spol:   ž  m 

Starost: ______________ 

Šola, ki jo obiskuješ, in program: _________________________________________________ 

1) Nemščino se učim 
a) 1 leto 
b) 2 leti 
c) 3 leta 
d) 4 leta 
e) več kot 4 leta 
f) sploh ne 

 

2) Nemščino se učim 
a) v šoli 
b) na tečaju v jezikovni šoli 
c) sam (TV, internet ...) 
d) v družini 
e) ne učim se je   
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3) Se ti zdi nemški jezik v srednjih šolah primeren kot drugi tuji jezik? (Če ne, navedi kateri bi bil 
po tvojem mnenju primernejši.) 

a) da 
b) ne, ______________________ 

 
4) Ali bi ti bilo všeč, če bi lahko že v OŠ izbral, kateri jezik bi se učil kot 1. tuji jezik? 

a) da 
b) ne 
c) vseeno mi je 
d) nisem o tem razmišljal 
 

5) Ali ti bo znanje nemškega jezika koristilo v prihodnosti? 
a) da, pogosto 
b) da, včasih 
c) ne 
d) ne vem 

 
6) Ali delodajalci iščejo delavce z znanjem nemškega jezika? 

a) da 
b) ne 
c) odvisne od vrste dela 

 
7) Kateri jezik v Evropi najpogosteje govorijo kot materni jezik? 

a) angleški 
b) nemški 
c) francoski 
d) ruski 
e) italijanski 

 

8) Kateri tuji jezik pri svojem delu najpogosteje uporabljajo zaposleni v celjski regiji?  
 

  pogosto  redko  nikoli  ne vem 

a) angleški         

b) nemški         

c) francoski         

d) španski         

e) italijanski         

f) hrvaški/srbski 
(kateri od jezikov 
držav bivše 
Jugoslavije) 

       

g) ruski         
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9) Katerega od spodaj naštetih jezikov boš po tvojem mnenju v prihodnosti (v službi, v 
zasebnem življenju …) najbolj uporabljal? 

 

  pogosto  redko  nikoli  ne vem 

a) angleški         

b) nemški         

c) francoski         

d) španski         

e) italijanski         

f) hrvaški/srbski 
(kateri od jezikov 
držav bivše 
Jugoslavije) 

       

g) ruski         

 

10) Se učiš še katerega drugega tujega jezika razen angleškega in nemškega?  
a) da, to je ________________________ 
b) ne 
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7.2 ANKETA ZA PODJETJA 
 
Lepo pozdravljeni! 

Sem Jasmina Brčina. Sem dijakinja Srednje ekonomske šole Celje in delam raziskovalno nalogo z 
naslovom Potrebe po znanju nemškega jezika v podjetjih celjske regije. Prosim Vas, da anketo 
izpolnite. Anketa je anonimna. Z anketo pridobljene podatke bom uporabila izključno v raziskovalne 
namene in jih ne bom posredovala tretjim osebam. 

 

Že vnaprej najlepša hvala. 

Jasmina Brčina 

Spol:  ž  m 

Panoga, s katero se Vaše podjetje ukvarja:___________________________________ 

V podjetju ste zaposleni kot: ______________________________________________ 

1) V kakšnem podjetju ste zaposleni? 

a) v majhnem 

b) v srednjem 

c) v velikem 

 
2) Ali že sodelujete s tujimi trgi? (Če da, navedite države.) 

a) da, _______________________________________________________________ 
b) ne. 

 
3) Kateri so ključni trgi, s katerimi sodeluje Vaše podjetje? 
____________________________________________________________________________ 

 
2) Imate poslovne partnerje, ki prihajajo iz nemškogovorečih držav?  

a) da, mnogo 
b) da, nekaj 
c) ne 

 
3) Ali pri svojem delu komunicirate v nemškem jeziku? 

a) da, pogosto 
b) da, včasih 
c) ne 

   



Raziskovalna naloga 
Potrebepoznanjunemškegajezika v podjetjihceljskeregije

75 

 

Mestna občina Celje, Mladi za Celje 
marec, 2012 

 

4) Kako najpogosteje komunicirate v nemškem jeziku? 
a) pisno 
b) ustno 
c) pisno in ustno 
d) ne komuniciram 

 
5) V katerem jeziku komunicirate s svojimi zunanjimi poslovnimi partnerji? V 

 

  pogosto  redko  nikoli 

a) angleškem       

b) nemškem       

c) francoskem       

d) španskem       

e) italijanskem       

f) 
hrvaškem/srbskem 
(katerem od 
jezikov držav bivše 
Jugoslavije) 

     

g) ruskem       

h) drugo       

 
6) Ali razumete pogodbo ali dopis, ki ste ju dobili v nemškem jeziku? 

a) da, v celoti 
b) da, deloma 
c) ne 

 
7) Ali zaposleni v Vašem podjetju govorijo kateri tuji jezik? Če da, navedite kateri/katere. 

a) da, _______________________________________________________________ 
b) ne 
 

8) Ali Vaše podjetje od zaposlenih zahteva znanje specifičnega tujega jezika? Če da, navedite 
katerega. 

a) da, ________________________ 
b) ne 
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9) Se strinjate, da je pomanjkanje jezikovnega znanja ovira pri zaposlovanju v vašem podjetju? 
a) drži 
b) delno drži 
c) ne drži 

 
10) Evropska unija namenja finančna sredstva za jezikovno izobraževanje in usposabljanje. Ali 

izkoriščate to možnost?  
a) da 
b) ne 

 


