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Zaradi ljubezni spakirati kovčke, 
zapustiti družino in se preseliti za-
gotovo ni bilo enostavno?

Odločitev vsekakor ni bila enostavna. Za 
seboj sem pustila domače, prijatelje, za-
poslitev in se spustila v neznano. A sem 
bila nekaj let v zvezi na daljavo in treba 
je bilo narediti spremembo, razmisliti 
kako naprej. S takratnim partnerjem sva 
razmišljala v smeri, da se partner preseli 
v Slovenijo, a sva se na koncu odločila, da 
bo morda zame lažje v Nemčiji najti za-
poslitev in se naučiti jezika, kot pa njemu 
v Sloveniji. 

Se vam zdi, da ste se odločili prav 
– je bilo res laže?

Pred selitvijo sem bila nekaj let skorajda 
vsak mesec v Stuttgartu, zato kakšnega 
kulturnega šoka nisem doživela in s tega 
vidika ni bilo težav. Na začetku mi je 
največ preglavic delal nemški jezik. Sicer 
sem se ga učila kot drugi jezik v srednji 
šoli, a od znanja, ki že takrat ni bilo na 
prav visokem nivoju, ni prav dosti ostalo. 
Poleg tega sem bila v tem oziru velik per-
fekcionist in skoraj nisem želela odpreti 
ust, dokler nisem bila prepričana, da bo 
povedano slovnično pravilno. S partner-
jem sva ves čas govorila angleško, enako 
je bilo v službi, tako da se je moje učenje 
nemščine kar precej zavleklo. Prav dobro 
se spomnim situacij, ko sem na vratih 
prisluškovala, ali se kdo nahaja na hod-
niku in šele, ko sem bila prepričana, da 
ni nikogar, sem oddirjala po stopnicah, da 
me le ne bi nihče ogovoril. Vem, smešno 
početje, a človek ne more iz svoje kože.

Omenili ste službo. Po poklicu ste 
diplomirana pravnica. Kako hitro 
ste našli zaposlitev?

Diplomirala sem v Ljubljani, se za ne-
kaj let zaposlila na pritožbenem oddelku 

Zgodba iz Stuttgarta, Nemčija – Gabrijela Žagar

“Povezovanje Slovencev izven domovine 
je bistveno za ohranitev kulture in jezika”
Gabrijela Žagar v Stuttgartu živi od maja leta 2006, sprva jo je tja vodila ljubezen. Kot 
pravi, so bili pričetki novega življenja precej težki, predvsem zaradi jezikovne bariere. 
Danes, po sedmih letih življenja v Nemčiji, pa je Gabrijela Žagar aktivna na številnih 
področjih, med drugim je bila v lanskem letu imenovana v Svet Vlade Republike 
Slovenije za Slovence po svetu.  

Zavoda za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Republike Slovenije, naredila 
pravosodni izpit in se želela posvetiti 
sodniški službi. Po odhodu v tujino se 
mi je vse obrnilo na glavo, a zaposlitev 
sem našla še pred selitvijo. Po naključju 
sem izvedela, da bodo v eni izmed za-
lednih pisarn na deželni banki Baden-
Wuerttemberg zaposlili praktikanta s 
pravno izobrazbo. Predvidena plača bi 
bila le dobrih 600 evrov, zaposlitev le za 
6 mesecev, pa sem si vseeno mislila, da 
nekje moram začeti. Na razgovoru so mi 
povedali, da bodo namesto praktikanta 
zaposlili začetnika za 70 odstotkov 
polne plače, takoj s pogodbo o zaposlitvi 
za nedoločen čas. Seveda me je novica 
nadvse osrečila. Tudi pravne diplome mi 
ni bilo treba prevajati in nostrificirati. 

Enostavno sem jim prinesla originalno 
diplomo na vpogled in jim izročila kopijo. 

Kaj pa samo delovno okolje, v 
primerjavi s slovenskim?

Seveda je mogoče zaznati določene raz-
like v delovnem okolju. Poleg bistveno 
drugačnih zneskov na tekočem računu 
sem izredno zadovoljna z odnosi, tako med 
nami sodelavci, kot tudi z nadrejenimi. Po-
leg tega delodajalec zaposlenim omogoča 
številne ugodnosti, popuste, nam plačuje 
v tretji pokojninski steber in še bi lahko 
naštevala. Nemci v deželi Baden-Wuert-
temberg so sicer znani kot rahlo zadržani, 
varčni, če ne že stiskaški, vendar na lastni 
koži tega nisem občutila. Povsod sem bila 
namreč dobro sprejeta.

Gabrijela Žagar v Stuttgartu živi od maja 2006.
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12 Aktualno

Zelo ste aktivni pri povezovanju 
Slovencev. Je morda povezovanje 
s Slovenci na začetku prihoda v tujo 
deželo lahko neke vrste ''tolažba'' 
za izseljence?

Stike s Slovenci sem pričela iskati šele 
v tretjem letu bivanja v Stuttgartu. Pred 
tem sem se družila z nemškimi kolegi in 
bila vsak mesec vsaj nekaj dni doma v 
Sloveniji. Na internetu sem našla stran 
slovenskega društva Triglav v Stuttgartu 
in se sprva priključila folklorni skupini, 
prav kmalu pa so me vključili tudi v 
druge aktivnosti društva. Že četrto leto 
opravljam delo tajnice ter aktivno sode-
lujem pri organizaciji vseh aktivnosti 
društva. Hkrati sem tretje leto predsed-
nica koordinacijskega odbora za južno 
Nemčijo, v katerega je vključenih vseh 
petnajst še aktivnih slovenskih društev 
na območju južne Nemčije in slovenska 
katoliška misija iz Stuttgarta. Lansko 
leto sem bila s strani takratnega predsed-
nika vlade imenovana tudi v Svet Vlade 
RS za Slovence po svetu, v katerega 
smo vključeni predstavniki Slovencev s 
celega sveta. Srečujemo se enkrat letno 
z namenom izdelati neke enotne strate-
gije delovanja in povezovanja Slovencev 
po svetu. Na zadnji seji sveta, ki je po-
tekala julija tega leta, pa smo poseben 
poudarek namenili povezovanju in de-
lovanju mladih, vključevanju mladih, ki 
se v zadnjih letih izseljujejo iz domovine 
in razmišljali, kako bi te mlade čez čas 
pritegnili nazaj v Slovenijo.

Zakaj se vam zdi tako pomembno 
povezovanje Slovencev izven 
domovine?

Povezovanje Slovencev izven matične 
domovine je bistvenega pomena za ohra-
nitev jezika in kulture. Pripadniki narodov, 
katerih kultura se ne razlikuje bistveno od 
kulture države, v kateri živijo, se namreč 
precej hitro asimilirajo v družbo. Asimi-
lacija je do neke mere seveda zaželena, 
vendar pa sem mnenja, da gre pri Sloven-
cih asimilacija pogosto v take ekstreme, 
da se posameznikom niti ne zdi več nujno 
potrebno, da bi se njihovi otroci naučili 
slovenskega jezika, še manj se jim zdi 
potrebno, da bi se udeleževali slovenskih 
prireditev ali na njih aktivno sodelovali.
Povezovanje Slovencev pa je pomembno 
tudi zaradi sodelovanja v ekonomskem 
smislu. Precej Slovencev, ki živi v tujini, 
je namreč zelo uspešnih, kar bi lahko  
država Slovenija bolje izkoristila. Sicer je 
v zadnjih letih opaziti določene premike v 
tej smeri, organizirane so bile gospodarske 
zbornice slovenskih podjetnikov iz tujine, 
sestavlja se tudi register podjetnikov, vendar 
pa bi se dalo storiti še mnogo več. 

Kako se v praksi povezujejo Slovenci 
v Nemčiji, v regiji, kjer živite vi? 

Povezovanje Slovencev na jugu 
Nemčije je zadovoljivo. Osebno bi si 
sicer želela, da bi bilo sodelovanje med 
posameznimi društvi še bolj intenzivno 
in pristno, saj se mi zdi, da pogosto 
spominjamo na vrtičkarje, vendar pa 
so procesi združevanja precej počasni 
in dolgotrajni. Eden od razlogov za to 
so ločevanja in zamere iz preteklosti, 
drugi je trdovratnost nekaterih starejših 
vodstvenih struktur v posameznih 
društvih, ki k vodenju ne znajo ali ne 
želijo pritegniti mladih, pa še kakšen 
razlog bi se dalo najti. 

Sicer pa je naše društvo Triglav iz 
Stuttgarta najstarejše slovensko društvo 
v Nemčiji, ustanovljeno leta 1970. V zadnjih 
letih je doživelo velik preobrat, saj je 
mlajša generacija zasedla vodstvena mesta, 
kar je dodobra spremenilo tudi koncept 
delovanja. Sicer nam še vedno veliko 

“Povezovanje Slovencev pa je pomembno tudi 
zaradi sodelovanja v ekonomskem smislu. Precej 
Slovencev, ki živi v tujini, je namreč zelo uspešnih, 
kar bi lahko država Slovenija bolje izkoristila.”

Člani društva Triglav iz Stuttgarta in Slovenskih muzikantov iz Sindelfingna na 
septembrski povorki v Bad Cannstattu.
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pomeni tradicija, vendar pa poskušamo 
organizirati tudi dogodke, ki bi pritegnili 
mladino. 

Kdo so običajno člani društev – 
dolgoletni izseljenci ali tudi mladi 
iskalci ''boljšega življenja''?

Člani društev so pretežno Slovenci, ki 
so se v Nemčijo preselili že pred de-
setletji, in njihovi otroci – torej druga ali 
tretja generacija Slovencev. Pridružijo se 
seveda tudi nekateri ''novinci'', vendar pa 
se ti po večini le udeležujejo določenih 
prireditev in ne sodelujejo aktivno pri 
delu društev. 

“Predvsem v zadnjih dveh letih je opaziti velik 
priliv mladih, ki v tujini iščejo boljši zaslužek, 
nekateri pravijo, da enostavno bežijo iz države, v 
kateri ni nobenih perspektiv.”

“Procesi povezovanja Slovencev 
izven domovine so precej 
počasni in dolgotrajni. Eden 
izmed razlogov za to je zagotovo 
trdovratnost nekaterih starejših 
vodstvenih struktur v posameznih 
društvih, ki k vodenju ne znajo ali 
ne želijo pritegniti mladih.”

Veliko Slovencev, ki so prišli v zadnjih 
letih, je vključenih v raznovrstna inter-
netna omrežja, kot je na primer skupina 
Slovenci v Nemčiji na Facebooku in tudi 
na tak način se dogovarjajo za srečanja.

Slovenijo ste zapustili pred recesijo. 
Ali opažate sedaj v primerjavi z 
vašimi prvimi leti v Nemčiji večje 
težnje Slovencev k preseljevanju, k 
iskanju boljšega življenja?

Predvsem v zadnjih dveh letih je opa-
ziti velik priliv mladih, ki v tujini iščejo 
boljši zaslužek, nekateri pravijo, da eno-
stavno bežijo iz države, v kateri ni no-
benih perspektiv. Veliko se jih obrne na 
nas z željo, da bi jim pomagali pri iskanju 
službe ali stanovanja. Kolikor je v naši 
moči, seveda pomagamo, vendar pa se 
mora vsak znajti sam, jim pa ponudimo 
možnost druženja. 

Na internetni strani koordinacijskega odbora 
za južno Nemčijo so zbrane nekatere 
uporabne povezave, seznami prireditev in 
drugih dogodkov ter povezave do medijskega 
poročanja, tako da poskušamo ljudem vsaj 
malo olajšati prihod v tujino.

Trenutno ostajate v Stuttgartu, kje 
pa se vidite čez deset let? Se na-
meravate vrniti v domovino ali je 
vaše življenje sedaj v Nemčiji?

V Stuttgartu se dobro počutim, živim 
razgibano življenje, nedavno sem vstopila 
v novo partnersko zvezo, tako da zaenkrat 
ne razmišljam o vrnitvi. Vendar pa sem po 
načelu ''nikoli ne reci nikoli'' popolnoma 
odprta in ne vem, kam me bo življenjska 
pot še zanesla. Morda nekoč tudi nazaj v 
Slovenijo.

Špela Dobnikar

Folklorna skupina Triglav iz Stuttgarta na 
septembrski folkloriadi v Augsburgu.

EU pogled

- Podatki iz marca 
letošnjega leta kažejo 
na to, da se je leta 2011 
okrog 3,2 milijona ljudi 
priselilo v eno izmed 
držav članic EU, hkrati 
pa je vsaj 2,3 milijona 
ljudi zapustilo eno 
izmed držav članic EU. 

- Združeno kraljestvo 
poroča o največjem 
številu priseljencev (566 
044), sledijo Nemčija 
(489 422), Španija (457 
649) in Italija (385 793). 
Skupaj so omenjene 
države predstavljale 
60,3 odstotkov vseh 
priseljencev v države 
članice EU.
 
- O največjem številu 
izseljencev je v letu 
2011 poročala Španija 
(507 742), sledita 
Združeno kraljestvo 
s 350 703 izseljenci 
in Nemčija z 249 045 
izseljenci. 

- Leta 2011 je imel 
najvišje število 
priseljencev 
Luksemburg – 33 
priseljencev na 1000 
prebivalcev, sledita 
Ciper in Malta. O 
največjem številu 
izseljencev pa 
poročajo iz Irske in 
Litve. 

Vir: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/statistics_

explained/index.php/Migration_
and_migrant_population_

statistics/sl 
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