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»Mi smo mi« – ampak kako?   

Cilj vaje je, da se ukvarjamo s pomenom lastnega porekla in njegovo regionalno, lokalno ali nacionalno 

identiteto. Poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja. Zapišite svoja spoznanja – kot besedilo ali v 

iztočnicah.  

Gre za osebna mnenja in nazore, ne obstajajo »pravilni« ali »napačni« rezultati.  

  

Vprašanja:  

 

• Kaj povezujem z besedo »domovina«? 

• Kaj pomeni zame, da sem rojen/-a na Koroškem/živim tukaj? 

• Kakšno vlogo igra v mojem življenju dejstvo, da sem Korošec/Korošica? 

• Kaj so lastnosti Korošcev? 

• Ali sem tudi pripadnik manjšine (npr. slovenske narodne skupnosti na Koroškem ali  
            kakšne druge skupine)? 

• Če je odgovor da, kakšen pomen ima to v mojem življenju in kaj pomeni to zame kot Korošca? 
 
 
Napišite izjavo o vprašanju: Kaj zame pomeni, da sem Korošec/Korošica? (najmanj 150 besed) 
  
 

 

Razmislite v skupini 5 ljudi o (pozitivnih/negativnih) lastnostih vaše domovine, s katerimi bi opisali 

Koroško tujcu. Pomagajo vam lahko naslednji predlogi: 

• Na to sem kot Korošec ponosen ...  

• To mi ni tako všeč … 

• To bi označil kot tipično koroško… 

• Ta koroška (avstrijska) glasba mi je všeč  …/mi ni všeč … 

• To naredi Koroško posebno … 

• To knjigo o Koroški si moral prebrati, to nadaljevanko/film moraš videti … 

• Koroška politika je … 

• H Koroškem vsekakor spada … 

• Da bi lahko razumeli Koroško, moramo vedeti, da … 
 

Zberite lastnosti Koroške in njegovih prebivalcev ter naredite kolaž v skupinah ali plakat na temo 

»Tipično Koroška – tipično Korošci«. 
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V anketi 2013 na vseh višjih srednjih šolah s splošnim izobraževalnim programom na avstrijskem 
Koroškem* so se mladi v starosti med 16 in 18 leti lahko opredelili o vprašanju: »Kaj je po tvojem 
mnenju tipično za Korošče?« Skoraj 1.000 dijakov je odgovorilo na vprašanje. Na splošno so dijaki pri 
odgovorih navedli obilico tem, ki opisujejo Korošice in Korošce (glej preglednico v tabeli*). 
Tukaj so navedeni nekateri primeri odgovorov, o katerih lahko razpravljate: kaj menite vi?  

 

 
 

Teme: „tipično“ za Korošce 
 

 
Število navedb 

Osebnostne značilnosti 
   A. negativne osebnostne značilnosti 
   B. pozitivne osebnostne značilnosti 

491 
192 
272 

Kulinarika 312 

Kultura, izročilo in tradicija 229 

Jezik in narečje 140 

Politika 95 

Pokrajina in narava 92 

Ponos, patriotizem, povezanost z domovino /kohezija 89 

„Manjšine“ 73 

Alkohol 27 

Šport 25 

Drugo 113 

Skupaj 1686 

 
*[Rezultati ankete iz vira: Pirker Jürgen/Hofmeister Linda, Ergebnisse der Umfrage und Intervention / Rezultati ankete in intervencija, v 

Pirker Jürgen (ur.),  Kärnten und Slowenien: Getrennte Wege – Gemeinsame Zukunft. Jugend zwischen Heimat, Nation und Europa / Koroška 

in Slovenija: Ločene poti – skupna prihodnost. Mladi o domovini, narodu in Evropi, NOMOS, Baden-Baden, 2015] 

 
Nekateri dijaki so napisali tudi obsežne izjave, ki jih lahko primerjate z vašimi: 

 

„Ponosen sem na to, da sem rojen na Koroškem (…) Koroška je čudovit košček sveta in tukaj imamo 
vse, kar potrebuješ za življenje (…) Menim, da si Korošec, če se počutiš kot takšen. Ni nujno, da si tukaj 
rojen, da bi lahko rekel, da si Korošec. Jaz sem ponosen na svoje narečje in tudi z veseljem nosim 
koroško nošo. Naše šege in navede so mi pomembne. In dokler se tukaj dobro počutiš in si malo 
pozoren na tradicije, si Korošec.“  
 
„Veliko mi pomeni, da sem rojen v deželi, ki ima tako lepo krajino kot je Koroška. Zato sem lahko 
ponosen na svojo domovino tudi, če sem v tujini. Čeprav je naša dežela zaradi ne preveč resnega 
političnega vodstva v zadnjih letih utrpela škodo pri svojem ugledu, povem ponosno, če me kdo vpraša 
od kod sem, da prihajam iz najjužnejše zvezne dežele Avstrije.“ 
 
„Življenjske okoliščine so dobre in vesela sem, da sem tukaj odrastla. Vendar o sebi ne pravim, da sem 
„pra-Korošica“, kajti vleče me v svet in bi v prihodnosti želela živeti tudi kje drugje. To, da sem 
Korošica, v mojem življenju ne igra velike vloge, sebe vidim bolj kot Avstrijko in moji občutki o 
domovini so prisotni zaradi določenih oseb, ki tukaj živijo, kot so moja družina in prijatelji. 
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 Po mojem mnenju je za Korošca ali Korošico značilno, da imajo svojo tradicijo, svoje narečje ter da je 
on/ona rojen/-a na Koroškem in da živi tukaj od malega.“ 
 
„Zame ne obstaja pravi ali nepravi Korošec, saj kaj takšnega ne moremo definirati.“ 

 
„Pogledam človeka in ga sodim glede na njegovo osebnost, ne po njegovi kulturi“.  

 
O raznolikosti, sobivanju na Koroškem in o odnosu do manjšin so nekateri mladi omenili spore 
povezane z vprašanjem narodne skupnosti, drugi so omenili mirno sobivanje in njihov pozitivni 
doprinos za deželo. 

 

„Sprejmejo preveč migrantov in manjšin“.  
 

 „Korošci so nevtralni in smo zelo ponosni, vendar me moti, če nam poskušajo nekaj vzeti in mi ne 
rabimo sprejeti Slovencev v naši deželi, kljub temu to delamo in potem vsi zahtevajo: Želimo svoje 
krajevne napise! Smo Avstrijci in nismo v Sloveniji, naj si tam postavijo svoje krajevne napise“.  
 
„Nekateri Korošci še kažejo določeno nenaklonjenost do slovenskih sodržavljanov, ampak večina 
mladih s tem nima težav. Vendar je njihov odnos pogosto odvisen od odnosa staršev.“ 
 
„Kot koroški Slovenki se mi zdi, da je večina Korošcev zelo odprtih za nove kulture. Vseeno obstajajo 
ljudje, ki s slovenskim jezikom takoj povezujejo nekaj hudega in kot da več ne bi mogli govoriti 
nemško“. 
 
 „Sobivanje s koroškimi Slovenci, medsebojno sprejemanje in zelo odprta družba“. 
 
„Dvojezični krajevni napisi so zelo dobro premišljena stvar in zdi se mi super, da so v odločitev vključili 
mnenje naroda oz. ljudi. Na Koroškem že obstajajo dvojezični vrtci in tukaj spodbujajo vzgojo v drugih 
jezikih. Vse to je tipično za Koroško.“ 
 
„Da se dobro razumemo s Slovenci in nimamo predsodkov do njih in smo tudi odprti do drugih kultur. 
Edino, da ne želimo, da bi naši običaji bili zamenjani z običaji drugih dežel“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtorja: Jürgen Pirker & Linda Hofmeister (Univerza Karla in Franca Gradec) 


