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1. POVZETEK 

V svoji raziskovalni nalogi sem želela predvsem izvedeti, kateri je glavni razlog za odhajanje 

in bivanje mladih Slovencev v tujini, kako se znajdejo na področju dela/izobraževanja v 

drugih državah in ali na to morda vplivata tudi spol oziroma slovensko poreklo.  

Za zbiranje podatkov sem si izbrala spletni anketni vprašalnik, ki sem ga objavila na 

Facebook skupinah namenjenim Slovencem po svetu in poglobljeni anketni vprašalnik 

odprtega tipa, ki sem ga v reševanje poslala štirim osebam.  

Ugotovila sem, da se je večina anketirancev v tujino odpravila zaradi dela oz. zaposlitve, 

sledil je partnerski odnos, na tretjem mestu pa izobraževanje. To je bila tudi ena od 

zanimivejših ugotovitev, saj sem predpostavljala, da se bo izobraževanje kot vzrok 

odhajanja v tujino pojavljalo precej pred partnerskim odnosom. V tujini so se na trgu 

dela/izobraževanja vprašani znašli po večini dobro, morda je imelo na njihove možnosti, 

predvsem na področju dela in zaposlitve nekaj vpliva slovensko poreklo, saj v nekaterih 

državah na Slovenijo še vedno gledajo kot na »slabše razvito« državo nekdanje Jugoslavije. 

Spol po izkušnjah respondentov ni imel veliko vpliva na možnosti, če že, se je to nekoliko 

poznalo le pri iskanju zaposlitve in kasneje pri napredovanju na delovnem mestu. Odnose z 

delodajalci oz. profesorji ter ostalimi pomembnimi akterji na (izobraževalnih) ustanovah so 

večinoma označili za boljše kot v Sloveniji.  

SUMMARY  

In my research paper, I primarily wanted to find out, which is the main reason of (young) 

Slovenians for leaving and staying abroad, how they orient in area of work/education in 

other countries and if those areas are influenced by sex or Slovenian ethnic belonging.  

 

For my data gathering, I chose an online survey, which I posted on several Facebook groups 

focused on Slovenians around the world. In addition, I conducted an in-depth open-ended 

format questionnaire on four people.  

 

After gathering and analysing all the data I found out, that most of my study respondents 

moved abroad due to work or employment. On the second place was partner relationship 

and on the third education. This is quite an interesting discovery, being assumed that 
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education will be put considerably before the partner relationship as a reason for leaving 

Slovenia. On the labour and education market most of the respondents situated 

themselves quite well. There is only little indication that their opportunities, especially on 

labour and employment market were influenced by Slovenian ethnic belonging. This 

originates from the fact that Slovenia is in some foreign countries still seen as an 

“underdeveloped” former Yugoslavia socialist state. By the experiences of respondents, the 

gender did not have much influence on their overall opportunities. Minor gender inequality 

was sensed only during the hiring process and later in career development. Relationships 

with employers and professors or other employees in (educational) institutions were 

mostly denoted as “better than in Slovenia”. 
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1. UVOD  

Sem Polona Ušaj, dijakinja 4.b. letnika Škofijske gimnazije v Vipavi. Za maturo sem si kot 

enega izmed izbirnih predmetov izbrala tudi sociologijo, pri kateri je potrebno pripraviti 

seminarsko nalogo. Sama sem se odločila, da bom namesto seminarske naloge naredila 

raziskovalno nalogo na temo sodobnih migracij (mladih) Slovencev v tujino. To temo sem si 

izbrala zato, ker me zanima, kateri so glavni razlogi za izseljevanje Slovencev in pa tudi, ker 

bi tudi sama rada v prihodnosti, v času nadaljnjega šolanja, odšla na dodatno 

izpopolnjevanje ali prakso v tujino, tako da bom najverjetneje tudi sama vsaj začasno 

postala ena od tako imenovanih »migrantov«.  

Sicer pa so sodobne mednarodne selitve povezane s procesom globalizacije in 

nadnacionalnimi integracijami. Oba procesa sta pospešila sodobne selitvene tokove zlasti v 

Evropi, saj na selitvene tokove bistveno vplivajo tudi selitvene politike držav. Notranja 

odprtost Evropske unije z uvedbo Schengenskega območja in uveljavljanjem načel prostega 

pretoka blaga, ljudi, kapitala in storitev je mednarodne migracije pospešila in olajšala1. Vse 

navedeno je seveda vplivalo in še vedno vpliva tudi na Slovence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sodobno izseljevanje iz Slovenije, 2011, str. 5 
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2. CILJI  

V raziskovalni nalogi sem želela izvedeti: 

1. Koliko so običajno stari tisti Slovenci, ki se odločijo za odselitev iz Slovenije ter koliko 

so bili stari udeleženci moje raziskave, ko so prvič zapustili Slovenijo (za najmanj 3 

mesece); 

2. V katere države najpogosteje odhajajo odseljeni Slovenci in v katerih državah živijo 

(oz. so živeli) respondenti, ki so sodelovali v moji raziskavi;  

3. Kateri je najpogostejši glavni razlog za bivanje v tujini;  

4. Kako so odseljeni Slovenci izvedeli za sedanje delo oziroma za izobraževalni program 

v tujini; 

5. Kakšen je po oceni vprašanih prevladujoč odnos delodajalcev do zaposlenih, 

profesorjev/predavateljev do študentov/študentk, novih sošolcev/sošolk na novi 

izobraževalni ustanovi oz. sodelavcev/sodelavk na novem delovnem mestu;  

6. Ali spol ter slovensko poreklo v tujini vplivata na možnosti na trgu dela, izobraževanja 

ter na splošno na  odnose (odnose s  sodelavci/sodelavkami, z delodajalcem, s sošolci, 

z ostalimi zaposlenimi na izobraževalni ustanovi, …); 

7. Kakšno je splošno mnenje odseljenih Slovencev o možnostih zaposlitve, 

izobraževanja, profesionalnega razvoja v njihovi trenutni državi; 

8. V koliko tujih državah so vprašani že živeli in ali je bil razlog za odhod v tujino vedno 

enak; 

9. Kakšno mnenje je o odhodu iz Slovenije imela izvorna družina respondentov in ali je 

po oceni vprašanih pomembno vplivala na njihovo odločitev o odhodu; 

10. Ali je vprašane na poti v tujino spremljal še kdo; ali so si izven Slovenije oblikovali tudi 

partnerstvo/družino; 

11. Ali je stopnja izobrazbe izseljenih Slovencev pomemben dejavnik za bivanje oz. 

ostajanje v tujini; 

12. Ali so ob bivanju v drugi državi (kulturi) respondenti doživeli kulturni šok in če da, 

kako so ga premagali; 

13. Po koliko časa so se vprašani v novi državi že počutili bolj »domače«, 

14. Kakšna je ocena vprašanih o kvaliteti življenja v kraju kjer živijo v primerjavi s 

Slovenijo. Pri tem me je zanimal življenjski standard, odnos ljudi do okolja, čistoča 
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okolja, urejenost stanovanjskih četrti, naselij, odnos ljudi do kmetijstva in domače 

pridelane hrane, občutek varnosti in medsebojni odnosi; 

15. Ali izseljeni Slovenci morda razmišljajo o ponovni (stalni) vrnitvi v Slovenijo.  
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3. HIPOTEZE 

Na podlagi ciljev sem postavila naslednje hipoteze:  

1. Slovenci so v času odselitve iz Slovenije v povprečju stari pod trideset let. Prav tako so 

stare pod trideset let osebe ob času prvega daljšega odhoda iz Slovenije; 

2. Ker se navadno bolje znajdemo v državah, katerih jezik nam je znan, se Slovenci bolj 

odseljujejo v države, katerih jeziki so nam bližji, npr. Avstrija, Nemčija, Italija in pa 

države z angleško govorečim okoljem; 

3. Glavni razlog za bivanje v tujini je delo oz. zaposlitev, predvsem med mladimi, ki 

doma ne morejo najti zaposlitve; 

4. Za delo so največkrat izvedeli preko spleta, za izobraževalni program v tujini pa preko 

različnih možnosti, ki jih ponujajo domače univerze kot priložnosti za dodatno 

izpopolnjevanje; 

5. Odnosi delodajalcev, profesorjev in ostalih zaposlenih na izobraževalnih ustanovah so 

odprti, spodbujajoči, sproščeni, vendar pa so glede na slovenske razmere nadrejeni 

zahtevnejši do svojih podrejenih; odnosi z novimi sošolci (kolegi) so bolj zadržani, 

prisotna je večja tekmovalnost; 

6. Spol v večini držav nima velikega vpliva na možnosti priseljenih, se pa morajo ženske 

bolj dokazovati za doseganje višjih položajev na delovnem mestu. Bolj kot spol vpliva 

slovensko poreklo, saj je Slovenija manj znana in na tujih trgih manj uveljavljena 

država; 

7. Možnosti zaposlitve, izobraževanja in profesionalnega razvoja so boljše kot v 

Sloveniji, možnosti je več; 

8. Sodelujoči v raziskavi so v večini živeli v največ dveh tujih državah; 

9. Družina je imela pri njihovih odločitvah za odhod v tujino velik vpliv, vendar pa ni 

imela odločilne vloge; 

10. Na bivanje v tujino so se vprašani največkrat odpravili sami; 

11. Izobrazba pomembno vpliva na ostajanje oz. bivanje Slovencev v tujini, vpliv je 

predvsem opazen pri osebah z višjo stopnjo dokončane izobrazbe; 

12. Kulturni šok je večina anketirancev doživela zaradi menjave okolja in s tem tudi navad 

ter odnosov, premagali pa so ga z navezovanjem novih prijateljstev ter pogostimi stiki 

z družino; 
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13. V novi državi so se vprašani počutili bolj »domače« po približno pol leta; 

14. Ocena vprašanih o kvaliteti življenja je večinoma pozitivna, v nekaterih primerih je 

boljša kot v Sloveniji (za življenjski standard, odnos ljudi do okolja in medsebojne 

odnose), v nekaterih slabša (urejenost stanovanjskih četrti, odnos ljudi do kmetijstva 

in domače pridelane hrane ter občutek varnosti); 

15. Večina odseljenih Slovencev  (še) ne razmišlja o ponovni (stalni) vrnitvi v Slovenijo. 
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4. METODOLOGIJA  

V svoji nalogi sem uporabila dve raziskovalni metodi, in sicer spletni anketni vprašalnik 

pretežno zaprtega tipa ter anketni vprašalnik odprtega tipa. Anketni vprašalnik zaprtega tipa 

je respondentom v glavnem že ponujal odgovore, zato sem se odločila, da ga za potrebe te 

naloge in zato, da oba vprašalnika sploh lahko ločujemo med sabo, poimenujem »spletni 

anketni vprašalnik zaprtega tipa«. Anketni vprašalnik odprtega tipa je imel postavljena samo 

vprašanja, brez ponujenih možnih odgovorov in respondenti so nanje odgovarjali prosto. 

Večjo težo je imel spletni anketni vprašalnik zaprtega tipa, ker je zajemal bistveno večje 

število vprašanih, torej večji vzorec. Vprašalnik odprtega tipa mi je omogočil podrobnejši 

vpogled v položaj (mladih) izseljenih Slovencev.  

Za pridobitev statističnih podatkov o stanju odseljevanja Slovencev sem uporabila spletno 

stran Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).  

Spletni anketni vprašalnik zaprtega tipa (Priloga 1) 

Celotna anketa je zajemala 43 vprašanj. Od tega je 32 vprašanj zaprtega tipa, odgovori so 

nanje že podani. 23 od le-teh jih ima kot možno izbiro tudi izbiro »Drugo«, saj nisem želela 

anketirancev omejiti zgolj na svoje odgovore, ampak sem želela, da napišejo tako, kot sami 

mislijo, če odgovora ni med ponujenimi. Ostalih 11 vprašanj je povsem prostih, anketiranci so 

nanje odgovorili sami. Ta vprašanja zajemajo teme, pri katerih nisem mogla napovedati 

»pravega« odgovora, med njimi so tudi starost, leto prvega odhoda v tujino in državo 

trenutnega bivanja. Anketa je bila narejena v programu EnKlikAnketa.  

Potek raziskave in vzorec 

Anketa je bila dokončana in pripravljena za objavo 5. januarja 2018. Odločila sem se, da bom 

anketo objavila v Facebook skupinah namenjenim Slovencev po svetu. 24 takšnim skupinam 

sem poslala prošnjo za pridružitev v skupino.  

Skupine štejejo različno število članov, vse imajo lahko enega ali pa več skrbnikov. Skupine so 

lahko oblikovane glede na državo ali pa glede na mesto bivanja. 21. februarja 2018 je bilo v 

obiskanih Facebook skupinah skupno število članov: Slovenci v Nemčiji – 7037 članov; 

Slovenci v Kanadi/Slovenians in Canada – 845 članov; Slovenci na Norveškem – 687 članov; 

Slovenci v Avstriji – 16 976 članov; Slovenci na Švedskem – 996 članov; Slovenci na Irskem – 
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998 članov; Slovenci v Avstraliji – 5243 članov; Slovenci na Malti – 225 članov; Slovenci na 

Danskem – 898 članov; Slovenci na Tenerifih – 433 članov; Slovenci v Londonu – 9720 članov; 

Slovenci na Škotskem – 317 članov; Slovenci na Islandiji – 141 članov; Slovenci v Kölnu, 

Bonnu in Düsseldorfu – 517 članov; Slovenci v Torontu – 697 članov; Slovenci v Pragi + pivo – 

467 članov; Slovenci v Braziliji – 910 članov; Slovenci na Finskem – 399 članov; Slovenci na 

Nizozemskem – 3694 članov; Slovenci na Kanarskih otokih – 523 članov; Slovenci v Španiji – 

1173 članov; Slovenci v Švici – 5056 članov; Slovenci v Izraelu – 16 članov in Slovenci v ZDA – 

961 članov.  

Preden sem lahko anketo objavila v kateri od želenih skupin sem morala najprej prositi za 

pridružitev, potem pa sem vzpostavila stik še z enim od skrbnikov oz. skrbnic skupine ter 

prosila za dovoljenje, ali lahko anketo objavim v skupini. Skrbniki oz. skrbnice so mi 

odgovarjali različno hitro, nekateri so odgovorili že isti dan, drugi šele čez nekaj dni, nekateri 

pa sploh niso odgovorili, zato bodo datumi nakazovali le dneve pridružitve k skupinam. 

Nekaterim skupinam sem se pridružila preden je bila anketa dokončana in pripravljena za 

objavo.  

30. decembra 2017 sem tako postala članica skupin Slovenci v Nemčiji, Slovenci v 

Kanadi/Slovenians in Canada, Slovenci na Norveškem, Slovenci v Avstriji, Slovenci na 

Švedskem in Slovenci na Irskem. 13. januarja 2018 sem postala članica skupin Slovenci v 

Avstraliji, Slovenci na Malti, Slovenci na Danskem, Slovenci na Tenerifih,  Slovenci v Londonu 

in Slovenci na Škotskem. 14. januarja 2018 sem bila sprejeta v skupine Slovenci na Islandiji, 

Slovenci v Kölnu, Bonnu in Düsseldorfu, Slovenci v Torontu, Slovenci v Pragi + pivo, Slovenci v 

Braziliji, Slovenci na Finskem, Slovenci na Nizozemskem in Slovenci na Kanarskih otokih. 18. 

januarja 2018 sem postala članica skupin Slovenci v Španiji in Slovenci v Švici.  

Anketni vprašalnik zaprtega tipa sem v skupinah Slovenci v Nemčiji, Slovenci na Norveškem, 

Slovenci v Avstriji, Slovenci na Irskem, Slovenci v Avstraliji in Slovenci na Škotskem objavila 

13. januarja 2018. 14. januarja 2018 sem jo objavila v skupinah Slovenci v Londonu, Slovenci 

v Kanadi/Slovenians in Canada, Slovenci na Finskem, Slovenci v Argentini, Slovenci na 

Nizozemskem, Slovenci na Tenerifih, Slovenci na Danskem, Slovenci na Malti, Slovenci v 

Kolnu, Bonnu in Dusseldorfu, Slovenci v Pragi + pivo in Slovenci na Islandiji. Zadnje ankete 

sem objavila 23. januarja 2018 v skupinah Slovenci v Torontu, Slovenci v Švici in Slovenci na 

Švedskem.  



13 
 

Na koncu sem tako postala članica 22 Facebook skupin, dve mi namreč prošnje za pridružitev 

skupini nista potrdili (Slovenci v Izraelu in Slovenci v ZDA). Spletni anketni vprašalnik zaprtega 

tipa sem objavila v 19 skupinah, saj mi skrbniki treh skupin na mojo prošnjo o potrditvi 

objave ankete niso odgovorili (Slovenci v Braziliji, Slovenci v Španiji in Slovenci na Kanarskih 

otokih), zato tam spletnega anketnega vprašalnika zaprtega tipa tudi nisem objavila.  

Anketa je bila deaktivirana 19. februarja 2018. Anketo je v celoti dokončalo 792 članov vseh 

skupin, 116 članov je anketo le delno izpolnilo. To pomeni, da je oseba izpolnila anketo le 

delno; odgovorila je vsaj na eno vprašanje ali nekaj vprašanj (lahko tudi na vsa vprašanja do 

same prekinitve), nato pa zapustila in prekinila anketo (torej ni prišla do gumba KONEC). 

Analizirala sem vse ankete, tako le delno kot tudi v celoti izpolnjene (brez praznih anket). 

Skupaj ustreznih anket je torej 908. Neustreznih anket je 3429, od tega jih je 17 praznih v 

celoti, 23 skoraj praznih, 115 ljudi je samo kliknilo na anketo (oseba je po nagovoru kliknila še 

na začetek ankete, torej na prvo vprašanje, vendar nanj ni odgovorila, niti ni več nadaljevala z 

drugo stranjo; razen teh dveh klikov oseba ni izvedla nobene druge akcije), 3274 oseb pa je le 

kliknilo na odgovor (oseba je kliknila samo na nagovor (vabilo v anketo), nato pa je anketo 

zapustila in ni kliknila ničesar več). V bazi je torej zbranih skupaj 4337 anket. 

Podatke sem obdelala in uredila kar v programu EnKlikAnketa, ki ponuja tudi možnosti za 

obdelavo in analizo podatkov. 

Anketni vprašalnik odprtega tipa (Priloga 2) 

Zanjo sem zbrala štiri osebe, ki so bile pripravljene pisno odgovoriti na vprašanja, ob dejstvu, 

da bo poleg njihovih odgovorov objavljeno tudi njihovo ime in priimek zaradi verodostojnosti 

in preverljivosti podatkov. Vprašanja so bila za vse vprašane približno enaka; vprašani so 

dobili navodilo, da izpustijo vprašanja, ki zanje niso relevantna (npr. če so v tujini zaradi 

zaposlitve, niso odgovarjali na vprašanja povezana z izobraževanjem). Vprašanja so podobna 

vprašanjem v spletni anketi, ponekod je bilo dodanega nekaj besedila z željo pridobiti bolj 

poglobljene odgovore. Odprta anketa služi kot dodatek zaprti anketi, zaradi majhnega vzorca 

pa je splošnost bistveno manjša kot pri prvi.  

Potek raziskave in vzorec 

Za odgovarjanje na odprti anketni vprašalnik sem osebe izbrala po poznanstvih – družinskih 

in prijateljskih. Dveh od štirih respondentov nisem spoznala osebno, ampak so v 
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sorodstvenih in prijateljskih vezeh prijatelja, ki tudi obiskuje Škofijsko gimnazijo Vipava. Tretji 

je z mano v sorodstveni povezavi, četrtega pa sem kontaktirala preko maminega sodelavca. 

Vsi vprašani so privolili v sodelovanje v anketnem vprašalniku odprtega tipa.  

Prve tri vprašalnike sem anketirancem po elektronski pošti poslala 30. decembra 2017. Dva 

rešena vprašalnika sem prejela 9. januarja 2018, tretjega pa 14. januarja 2018. Četrti 

vprašalnik sem poslala 3. februarja 2018 in prejela rešenega 12. februarja 2018.  

Analiza podatkov 

Pri analizi podatkov sem analizirala vsako vprašanje posebej. Za boljšo »splošno sliko« sem 

pri spletnem anketnem vprašalniku zaprtega tipa najprej predstavila odgovore na vprašanja 

splošnega tipa, kot so spol, starost, zakonski stan in dosežena izobrazba anketirancev. V 

samem spletnem anketnem vprašalniku zaprtega tipa sem ta vprašanja postavila na konec 

vprašalnika, saj z njimi nisem želela že takoj na začetku anketirancev odvrniti od reševanja 

ankete. 
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5. SODOBNO IZSELJEVANJE SLOVENCEV   

Osnovni podatki v tem poglavju so povzeti po spletni strani Statističnega urada Republike     

Slovenije (SURS). Zadnji objavljeni podatki, ki so na spletni strani na voljo, so iz l. 2016.  

Meddržavne selitve v tujino – državljani Republike Slovenije: pri tej kategoriji so me 

zanimali podatki za obdobje 10 let, od leta 2006 do leta 2016. Skupno se je leta 2016 v 

tujino odselilo 8818 Slovencev. Od tega je bilo moških 4685 in žensk 4133. Če primerjamo z 

letom 2015 je bilo takrat skupno število vseh selitev nekoliko manjše. Za skoraj vsa 

prikazana leta opazimo, da se je odselilo več moških kot žensk, izjema sta leti 2007 in 2006, 

ko je številka večja pri ženskah. Leto z največ odselitvami v tujino je leto 2016. Število 

skupaj odseljenih presega 8000 še trikrat, in sicer leta 2015, 2014 in 2012. 

 

LETO  SKUPNO ODSELJENIH MOŠKI  ŽENSKE 

2016 8818 4685 4133 

2015 8654 4691 3963 

2014 8129 4376 3753 

2013 7789 4059 3730 

2012 8191 4214 3977 

2011 4679 2510 2169 

2010 3905 2064 1841 

2009  3717 1984 1733 

2008 4766 2316  1450 

2007 3178 1523 1655 

2006 2703 1315 1388 

       Prikaz 1: Meddržavne selitve v tujino – državljani Republike Slovenije 

Več državljanov se je v času samostojne Slovenije odselilo le še leta 1991, v času oboroženih 

spopadov2. Od leta 1995 dalje je odseljevanje postopno naraščalo, izrazito pa je postali zlasti 

po letu 2008, ko se je začela finančna kriza3. Selitveni prirast državljanov je bil pozitiven le 

med letoma 1995 in 1999, zdaj pa je že kar 16 let negativen. Največ po letu 1995 se je 

negativni selitveni prirast povečal leta 2012. 

                                                           
2
 Vir: https://siol.net/novice/slovenija/vec-izselitev-slovenskih-drzavljanov-iz-domovine-le-se-v-casu-vojne-  
infografika-419779 (22.2.2018)  

3
 Vir: https://www.dnevnik.si/1042747925 (22.2.2018)  

https://siol.net/novice/slovenija/vec-izselitev-slovenskih-drzavljanov-iz-domovine-le-se-v-casu-vojne-%20%20infografika-419779
https://siol.net/novice/slovenija/vec-izselitev-slovenskih-drzavljanov-iz-domovine-le-se-v-casu-vojne-%20%20infografika-419779
https://www.dnevnik.si/1042747925
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     Prikaz 2: Meddržavne selitve državljanov Republike Slovenije od leta 1995 do leta 2016                

Meddržavne selitve v tujino po starostnih skupinah in spolu: za zgornjo starostno mejo 

izbora prikaza statističnih podatkov sem določila starost 60 let, saj tudi v moji lastni 

raziskavi ni bil nihče od respondentov starejši od 60 let. Graf prikazuje podatke za obdobje 

petih let, 2012-2016. 

                
                   Prikaz 3: Meddržavne selitve po starostnih skupinah od leta 2012 do leta 2016 

 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da se osebe v povprečju odločajo za odhod v tujino med 

25 in 34 letom. Leta 2016 se je odselilo največje število prebivalcev Republike Slovenije v 

obdobju zadnjih petih let, predvsem izstopa starostna skupina 25 – 29 let z najvišjim 

številom izselitev v celoti.  
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Meddržavne selitve v tujino po državljanstvu:  

 

LETO SPOL - SKUPNO 

 SKUPAJ DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE TUJI DRŽAVLJANI 

2016 15 572 8818 6754 

2015 14 913 8654 6259 

2014 14 336 8129 6207 

2013 13 384 7789 5595 

2012 14 378 8191 6187 

2011 12 024 4679 7345 

2010 15 937 3905 12 032 

2009 18 788 3717 15 071 

2008 12 109 4766 7343 

2007 14 943 3178 11 765 

2006 13 749 2703 11 046 

       Prikaz 4: Meddržavne selitve v tujino po državljanstvu  

 

Čeprav tuji državljani niso neposredno vključeni v mojo raziskavo, sem vseeno dodala še 

primerjavo med izselitvami tujih državljanov in slovenskih državljanov. 

Tuji državljani so se iz Slovenije najbolj množično izseljevali takoj po nastopu finančne krize, 

leta 2009 in 2010. Pomembna pa je tudi izobrazbena razlika med priseljenimi in odseljenimi. 

V zadnjih 25 letih so se v Slovenijo preseljevale predvsem manj izobražene osebe4.   

Z letom 2012 je začelo naraščati število izseljujočih se Slovencev, ki od tedaj dalje 

konstantno višje od števila oseb, ki se preselijo v Slovenijo. 

 

             Prikaz 5: Selitveni prirast s tujino, skupaj državljani Republike Slovenije in tuji državljan 

                                                           
4
 Vir: https://siol.net/novice/slovenija/vec-izselitev-slovenskih-drzavljanov-iz-domovine-le-se-v-casu-

vojne-infografika-  419779 (22.2.2018)  

https://siol.net/novice/slovenija/vec-izselitev-slovenskih-drzavljanov-iz-domovine-le-se-v-casu-vojne-infografika-
https://siol.net/novice/slovenija/vec-izselitev-slovenskih-drzavljanov-iz-domovine-le-se-v-casu-vojne-infografika-
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Odseljeni prebivalci, državljani Republike Slovenije, po izobrazbi in spolu: 

 

 
Prikaz 6: Odseljeni državljani RS, stari 15 ali več glede na izobrazbo in spol  

            Slovenski emigranti so precej izobraženi.  

Tudi v dnevnih novicah velikokrat zasledimo podatke o tem, da se iz Slovenije najpogosteje 

izseljujejo mladi, stari med 25 in 34 let, z dokončano srednješolsko ali visokošolsko oziroma 

višješolsko izobrazbo; v l. 2015 je 55,3 % žensk in 35 % izseljenih moških imelo dokončano 

višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.5 Ker precejšen delež slovenskih emigrantov 

predstavlja visoko izobražena delovna sila, se v zvezi z odselitvami Slovencev pogosto 

govori o begu možganov.  

Beg možganov je proces, v katerem določena država »prepusti« najbolj izobražene delavce 

neki drugi državi, kar za izvorno državo predstavlja izgubo. Visoko izobraženi preseljeni 

posamezniki posledično nudijo svoje znanje tuji državi (njenemu gospodarstvu, družbi), ki 

tako pridobi številne koristi6. Globalno gledano se beg možganov pogosto začne  s 

preseljevanjem izobraženih mladih iz podeželja v urbana središča znotraj lastne države, 

nadaljuje pa se s preseljevanjem mladih v neko drugo državo, velikokrat zaradi boljše 

izobrazbe in boljših zaposlitvenih možnosti7  

                                                           
5
 Vir: https://siol.net/novice/slovenija/kdaj-bo-slovenija-nehala-odganjati-talente-in-jih-zacela-privabljati-

434613 (22.2.2018)  
6
 Vir: https://study.com/academy/lesson/what-is-brain-drain-in-economics-definition-causes-effects-

examples.html (26.3.2018)  
7
 Vir: http://www.sociologyguide.com/migration/education-and-migration.php (26.3.2018) 

https://siol.net/novice/slovenija/kdaj-bo-slovenija-nehala-odganjati-talente-in-jih-zacela-privabljati-434613
https://siol.net/novice/slovenija/kdaj-bo-slovenija-nehala-odganjati-talente-in-jih-zacela-privabljati-434613
https://study.com/academy/lesson/what-is-brain-drain-in-economics-definition-causes-effects-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-brain-drain-in-economics-definition-causes-effects-examples.html
http://www.sociologyguide.com/migration/education-and-migration.php
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Odseljeni prebivalci (državljani RS) po državi prihodnjega prebivališča: 

 

 
   Prikaz 7: Odseljeni državljani RS po državah prihodnjega prebivališča (moški in ženske skupaj), leto 2016 

 

Slovenci se pogosto selijo v Avstrijo (več kot četrtina odseljenih državljanov Slovenije v l. 

2016, 27%) in Nemčijo (2016, 20%), sledila sta jima Švica in Združeno kraljestvo.  

 

 

 

Vzroki za selitve in trajanje bivanja v tujini:   

Selitev poleg spremembe okolja pomeni tudi, da si posameznik ustvari novo življenje, lahko 

si oblikuje družino, ustvari nov krog prijateljev, spozna novo kulturo in običaje ter si tako 

razširi obzorja. Asimilacijski proces pogosto pomeni iskanje nove identitete in poskus 

vzdrževanja stare. Delo in študij sta najpogostejša vzroka selitve v tujino. Osebe, ki so odšle 

v tujino zaradi zaposlitve, so to pogosto storile zaradi dobre ponudbe za delo ter višje plače, 

zaradi napotitve delodajalca ali zaradi diplomatske napotitve. Število priseljenih, ki že pred 

prihodom v drugo državo poišče zaposlitev v tem novem okolju, se zmanjšuje. To je 

bistvena sprememba značilnosti meddržavnih selitev v zadnjih dveh desetletjih, katere 

posledica je lahko tudi visoka in naraščajoča stopnja brezposelnosti (tujcev). Na študijsko 

izmenjavo se študentje, večinoma do enega leta, odpravijo na mednarodno priznane 

univerze, nekateri pa v tujini študirajo študijske smeri, ki v Sloveniji niso na voljo. Veliko se 

jih odloči za podiplomski študij v tujini ali pa so povabljeni na postdoktorski študij. Iz 

Slovenije se prebivalci selijo tudi zaradi partnerja, ekonomske situacije, boljše gospodarske 



20 
 

razvitosti ciljne države, jezika, kulture, podnebja, lastnih interesov, preteklih izkušenj, več 

priložnosti ali zaradi neugodnih razmer v Sloveniji.8
  

Z veliko verjetnostjo lahko sklepamo, da bodo v prihodnosti demografska gibanja, 

ekonomski dejavniki, socialne razmere in politične možnosti močno vplivali na povečanje 

migracijskih gibanj. Čeprav se na migracije pogosto gleda kot na nekaj negativnega ne 

smemo pozabiti, da prav migracijski procesi zagotavljajo mehanizme za zmanjšanje hitrih in 

dramatičnih sprememb strukture prebivalstva, npr. za uravnoteženje demografske 

praznine, ki je nastala med razvitimi državami na »svetovnem severu« in demografskega 

presežka, ki nastaja na gospodarsko nerazvitem »svetovnem jugu«.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Sodobno izseljevanje iz Slovenije, 2011, str. 15 -16 

9
 Migracije – globalizacija – Evropska unija, 2003, str. 50, 53, 54 
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6. REZULTATI, ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

SPLETNEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZAPRTEGA TIPA  

Kot je že bilo omenjeno v metodologiji bom najprej predstavila splošno sliko vseh 

sodelujočih v spletni anketi. V spletnem anketnem vprašalniku zaprtega tipa so ta vprašanja 

postavljena na koncu. Zanimalo me je nekaj osnovnih podatkov o anketirancih in sicer spol, 

trenutna starost, zakonski stan in dosežena stopnja izobrazbe. Ta vprašanja sem lahko 

uporabila za ugotavljanje nekaterih korelacij, npr. povezava starosti anketirancev z njihovim 

razlogom odselitve.  
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6.1.  Spol 

 
Prikaz 7: Spol (Q 40) 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 790 anketirancev. 

Iz grafikona je razvidno, da je bila večina anketiranih ženskega spola – več kot polovica oz. 

69%. 31% anketirancev je bila moškega spola.  

 

6.2. Starost  

STAROSTNE 
SKUPINE 

FREKVENCA  

0 – 4 let  0 

5 – 9 let  0 

10 – 14 let  0 

15 – 19 let  10 

20 – 24 let  113 

25 – 29 let  228 

30 – 34 let  166 

35 – 39 let  127 

40 – 44 let  69 

45 – 49 let  39 

50 – 54 let  19 

55 – 59 let  10 

60 – 64 let  1 

65 – 69 let  5 

                                              Prikaz 8: Starost anketirancev (Q 41) 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 787 anketirancev.  

V tabeli so predstavljene trenutne starosti anketirancev. Največ jih spada v starostno 

skupino 25 – 29 let. 

  

247; 31% 

543; 69% 

Moški Ženski
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6.3. Zakonski stan  
 

 
Prikaz 9: Zakonski stan anketirancev (Q 42) 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 787 anketirancev.  

Kot vidimo iz grafikona je največ anketirancev označilo, da so v zvezi, najmanj anketirancev 

pa je samskih.  

6.4. Kakšna je Vaša najvišja dosežena izobrazba? 

 
Prikaz 10: Najvišja dosežena izobrazba anketirancev (Q 43) 

 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 790 anketirancev.  

Največ anketirancev (213) je zaključilo visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. 

bol. st.), takoj za njimi pa so tisti, ki so zaključili magisterij stroke (2. bol. st.) oziroma 

univerzitetne programe pred bolonjsko reformo.  Velik delež je tudi anketirancev, ki so 

zaključili gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo 

strokovno izobraževanje. 32 anketirancev je opravilo doktorat znanosti (3. bol. st.), najmanj 

pa le nižje poklicno izobraževanje. 

0 100 200 300 400
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POROČEN 
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Dokončana osnovna šola
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6.5. Koliko ste bili stari, ko ste prvič zapustili Slovenijo za dlje časa 

(najmanj 3 mesece)? 

Najprej me je zanimalo, koliko so bili anketiranci stari, ko so prvič zapustili Slovenijo za 

najmanj 3 mesece. Za merilo sem si izbrala 3 mesece, ker sem mnenja, da je to dovolj dolgo 

obdobje, ko moraš nekako že res samostojno zaživeti v tujini. Tudi program Erasmus + kot 

najnižjo mejo mednarodne izmenjave za študente določa 3 mesece.  

STAROSTNE 
SKUPINE 

FREKVENCA  

0 – 4 let  10 

5 – 9 let  6 

10 – 14 let  8 

15 – 19 let  138 

20 – 24 let  373 

25 – 29 let  200 

30 – 34 let  90 

35 – 39 let  40 

40 – 44 let  22 

45 – 49 let  6 

50 – 54 let  9 

55 – 59 let  2 
              Prikaz 11: Starost anketirancev, ko so prvič zapustili Slovenijo za dlje časa (najmanj 3 mesece) (Q1) 

Število vseh veljavnih odgovorov je bilo 904.  

Pri oblikovanju starostnih skupin sem uporabila enake starostne skupine, kot jih uporablja 

Statistični uradi Republike Slovenije pri prikazu odselitev.  

Kot je razvidno iz tabele, sta starostni skupini z največ frekvencami skupini 20 – 24 let in 25 

– 29 let. Na tretjem mestu je starostna skupina 15 – 19 let. V skupini 20 – 24 let je največ 

oseb (81) napisalo, da so Slovenijo prvič zapustili pri 23 letih. V skupini 25 – 29 let je 56 

oseb napisalo, da so se prvič izselili pri 25 letih; v skupini 15 – 19 let pa jih je 66 navedlo 19 

leto. Podatki so podobni tistim iz Statističnega urada Republike Slovenije, čeprav med njimi 

ni neposredne povezave. V Statističnem uradu je kot starostno obdobje z največ 

odselitvami navedeno obdobje od 25 – 29 let. Pri mojih zbranih podatkih o prvi zapustitvi 

Slovenije, pa se je največje število prvih odhodov v tujino zgodilo v starostni skupini 20 – 24 

let. Špekuliramo lahko, da se v tem obdobju morda zgodi nekakšna »poskusna« odselitev, ki 

jo nekateri dokončno izvedejo v naslednjem starostnem obdobju, od 25 – 29 let. 
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6.6. V kateri državi trenutno prebivate?  

Kot drugo me je zanimalo, v kateri državi anketiranci trenutno prebivajo, to pa zato, ker so 

vprašanja, ki sledijo, pogosto vezana na trenutno državo bivanja (kam se večina ljudi 

odpravlja iskati zaposlitev, dodatno izobraževanje,…)  

 

 
Prikaz 12: Države bivanja anketirancev (Q 2) 

Vseh veljavnih odgovorov je bilo 902.  

Iz tortnega grafikona je razvidno, da so v moji raziskavi najbolj zastopani: Združeno 

kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske s 168 Slovenci, Švica s 139 in Nizozemska s 108 

priseljenci iz Slovenije. Nato jim sledijo Švedska z 69 priseljenimi Slovenci, Nemčija s 63 in 

Avstrija s 60. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije sta na prvem mestu po 

številu izseljenih v tujino Avstrija in Nemčija, Švica in Združeno kraljestvo pa na tretjem in 

četrtem. Kot vidimo moj vzorec ne sovpada s podatki Statističnega urada in je tako manj 

reprezentativen. 

  

Združeno 
kraljestvo; 168 

Švica; 139 
Nizozemska; 

108 

Švedska; 69 

Nemčija; 63 

Avstrija; 60 

PRIKAZ ZA PRVIH 6 DRŽAV 
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 Ostale države si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 

7. IRSKA – 46  15. MALTA – 15  23. NOVA ZELANDIJA – 2  

8. DANSKA – 45 16. ŠPANIJA – 1510 24. ITALIJA – 2  

9. NORVEŠKA – 23 17. ISLANDIJA – 5  25. UGANDA – 1  

10. SLOVENIJA – 30 18. FRANCIJA – 5  26. TAJSKA – 1  

11. AVSTRALIJA – 26  19. ARGENTINA – 5  27. KATAR – 1  

12. ČEŠKA – 20  20. BELGIJA – 5  28. GRČIJA – 1  

13. FINSKA – 16  21. ZDA – 4   

14. KANADA – 16  22. HRVAŠKA – 2   

   Prikaz 13: Preostale države bivanja anketirancev (Q 2) 

Ostalih držav se ne da neposredno primerjati, ker niso vse ki so vključene v to anketo tudi v 

tabeli Statističnega urada, je pa Hrvaška, ki je po podatkih Statističnega urada na petem 

mestu, v mojih pridobljenih podatkih zelo slabo zastopana tudi zato, ker na facebook-u 

nisem našla primerne skupine, kamor bi se lahko včlanila. 

6.7. Kateri je glavni razlog za Vaše bivanje v tujini? (možnih je več 

odgovorov) 

Pri tem vprašanju sem ponudila tri možne odgovore, in sicer »Izobraževanje (npr. 

obiskovanje univerze v tujini, izpopolnjevanje, …«, »Delo/zaposlitev« in »Partnerski odnos«. 

Pustila sem še četrto možno izbiro kot »Drugo«, če vprašanim noben ponujen odgovor ni 

ustrezal. Vsak ponujen odgovor je imel tudi svoja podvprašanja – to pomeni, če je 

anketiranec izbral odgovor »izobraževanje«, je odgovarjal še na naslednjih 7 podvprašanj 

povezanih z izobraževanjem. To je veljalo tudi za druge izbire, kar je bolj podrobno opisano 

v nadaljevanju. 

 
              Prikaz 14: Glavni razlog za bivanje v tujini (Q 3)  
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Vseh pridobljenih odgovorov je bilo 896. Ker so nekateri anketiranci zaradi možnosti »več 

odgovorov« označili več odgovorov, je število skupnih odgovorov večje od samih 

anketiranih oseb oz. od števila oseb, ki so odgovarjale na vprašanje.  

Kot je razvidno iz stolpčnega diagrama je največ Slovencev in Slovenk (610) odšlo v tujino 

zaradi dela, oziroma zaposlitve. Drugi najpogostejši razlog je bil partnerski odnos, le malo 

za njim pa izobraževanje. Kot četrto možnost sem dopustila še izbiro Drugo, tako da je 

lahko vprašani tudi sam napisal razlog, če ta ni bil zajet v predhodne tri.  

Pod možnost Drugo sem dobila veljavnih odgovorov 83, 8 anketirancev, ki je označilo 

Drugo, ni pa napisalo svojega odgovora. 39 odgovorov je kot razlog navajalo notranjo 

spodbudo za odselitev, npr. uresničitev sanj o bivanju v tujini, izziv, samostojnost, nabiranje 

izkušenj, drugačen življenjski slog, podnebje, spoznavanje novih okolij, širjenje obzorja, … 

10 jih je navedlo razloge v povezavi z družino, npr. boljšo prihodnost za otroke ali družinsko 

selitev. 25 jih je navedlo boljše družbeno-politične razmere v tujini, npr. boljše življenjske 

razmere, več možnosti za uspeh in napredek, višji življenjski standard, zaprtost Slovencev, 

politična situacija, bolj odprta družba, poniževanja na delovnem mestu v Sloveniji, denar, 

priložnost za boljše in dostojnejše življenje, davki, itd. 

 
Prikaz 15: Leta, pri katerih so se anketiranci prvič izselili v povezavi z njihovim glavnim razlogom za bivanje v 

tujini 

S prikazanim grafikonom sem želela ugotoviti kateri razlog so navedli anketiranci kot glavni 

za njihovo bivanje v tujini v povezavi z leti, ko so prvič zapustili Slovenijo za dlje časa. Za 

boljšo preglednost sem prikazala samo podatke najpogostejših let, ki so jih navajali 
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anketiranci kot čas prve izselitve iz Slovenije. Kot vidimo iz grafikona se mladi izseljujejo 

predvsem zaradi dela in zaposlitve, tudi tisti, za katere bi sodeč po njihovi starosti (20-24 

let) lahko rekli, da se morda šele izobražujejo. Izobraževanje je večinski glavni razlog za 

izselitev samo pri starostih 18 in 19 let, pri vseh drugih starostih prevladuje razlog delo oz. 

zaposlitev. Partnerski odnos ni nikoli v večini, je pa zanimivo, najpogostejši razlog pri 23 

letih.  

V primeru, da je anketiranec izbral posamezno možnost, je imel v nadaljevanju postavljenih 

še nekaj dodatnih vprašanj za vsako možnost posebej (delo, izobraževanje, partner).  

 

6.7.1. IZOBRAŽEVANJE (Prikaz 14, izbira a) 

Izbira »Izobraževanje« je imela 7 podvprašanj. Kot prvo sem želela izvedeti, kje so izvedeli 

za izobraževalni program, ki so ga/ki ga obiskujejo. Zanimalo me je, ali so zanj izvedeli sami, 

ali preko šole oz. svojce, znancev, … Naslednje vprašanje je bilo povezano s tem, kakšen 

odnos imajo profesorji, predavatelji do študentov na njihovi izobraževalni ustanovi. Med 

drugim me je tudi zanimalo, ali je ta boljši, slabši oz. približno enak kot v Sloveniji. Pri tem 

vprašanju sem želela izvedeti, kakšne odnose imajo profesorji, predavatelji in drugi 

zaposleni do študentov in študentk na izobraževalni ustanovi. Zanimalo me je tudi ali je na 

izobraževalni ustanovi, ki so jo/ki jo obiskujejo, veliko tujih študentov in kakšnega odnosa 

so bili anketirani deležni s strani ostalih študentov in študentk. Pri naslednjih dveh 

vprašanjih sem želela izvedeti, ali dejavniki pripisanega družbenega statusa kaj vplivajo na 

njihovo izobraževanje, torej ali se morajo zaradi tega bolj dokazovati, so jim bolj v breme 

kot v pomoč. Izbrala sem spol in slovensko poreklo (»dejstvo, da prihajate iz Slovenije«), ker 

se mi zdita najbolj bistveni podlagi, na katerih si lahko ljudje, ki nas ne poznajo osebno, 

hitro zgradijo mnenje o nas. Kot zadnje me je zanimalo kakšno mnenje imajo anketiranci na 

splošno o izobraževalnem sistemu v državi, v kateri se oz. so se izobraževali, usposabljali, …  

To vprašanje sem pustila odprto, saj sem želela, da izrazijo z lastnimi besedami. 

 

  



29 
 

Kako ste izvedeli za izobraževalni program, ki ste ga / ki ga obiskujete?  

 
Prikaz 16: Kako so anketiranci izvedeli za izobraževalni program, ki so ga/ ga obiskujejo (Q 10) 

 

Število vseh odgovorov na zastavljeno vprašanje je bilo 212.  

Največ anketirancev (105) je za izobraževalni program izvedelo preko spleta. Sledil je 

odgovor »Zaradi možnosti, ki jih je nudil šolski/univerzitetni program« in pa odgovor »Preko 

priporočil prijateljev/znancev,« … Odgovor »Drugo« je označilo 16 anketirancev. Ti so 

navedli še dodatne možnosti kot so Erasmus, nujno dodatno izobraževanje v sklopu poklica 

in odločitev za izobraževanje v tujini že v času bivanja v tujini. 

 

Kakšen je po Vaši oceni in izkušnjah odnos profesorjev, predavateljev, ... do študentov na 

izobraževalni ustanovi, ki jo oziroma ste jo obiskovali? (Možnih je več bilo odgovorov) 

 
       Prikaz 17: Odnos profesorjev, predavateljev, … do študentov na izobraževalni ustanovi (Q 11) 

 

Število vseh odgovorov na zastavljeno vprašanje je bilo 212.   
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Posebej sem želela izvedeti, ali je ta odnos boljši/slabši/približno enak kot v Sloveniji. Iz 

grafikona je razvidno, da je odnos profesorjev, predavateljev, … po večini boljši kot v 

Sloveniji in tudi prevladujejo pozitivnejše lastnosti, kot so spoštljiv, spodbujajoč, 

profesionalen, odprt in prijateljski. 26 anketirancev je označilo tudi možnost Drugo, pod 

katero je zapisalo: večjo kolegialnost, pozornost, več primernejše opreme za delo in 

dejansko željo profesorjev po uspehu študenta. Šest se jih ni nikoli izobraževalo v Sloveniji 

(od srednje šole dalje) zato primerjave niso mogli narediti.  

Ali je bilo oziroma je na Vaši izobraževalni ustanovi veliko tujih študentov, ki so prišli na 

izobraževanje, izpopolnjevanje, ... v tujino, tako kot Vi? 

 

Prikaz 18: Tuji študentje na izobraževanju, izpopolnjevanju v tujini (Q 12)  

Število vseh odgovorov na zastavljeno vprašanje je bilo 212.  

185 anketirancev je potrdilo, da je na izobraževalni ustanovi ki so jo/ ki jo izobražujejo poleg 

njih tudi veliko tujih študentov. 8 anketirancev je označilo možnost Drugo, v kateri so 

navedli, da so trenutno že zaposleni, eden je napisal, da je v tujini pisal samo magisterij.  

  

185 

19 
8 

0

50

100

150

200

Da Ne Drugo



31 
 

Kako so vas ob prihodu na univerzo oziroma katero od drugih izobraževalnih ustanov 

sprejeli novi »sošolci/sošolke«? (Možnih je več odgovorov) 

 

Prikaz 19: Kako so anketirance sprejeli novi »sošolci/sošolke« (Q 13)  

Vseh odgovorov na zastavljeno vprašanje je bilo, zaradi možnosti izbire več odgovorov, 512, 

200 anketirancev pa je izpolnilo odgovor na vprašanje.  

Kot je razvidno iz grafikona je največ anketirancev označevalo odnose pozitivno, z 

besedami: prijateljski, odprti, dobrodušni in odobravajoči. Sledili pa sta tudi oznaki 

tekmovalni in previdni. 12 jih je pod možnost Drugo napisalo še nekatere druge možnosti, 

na primer: zadržani, angleški, nič posebnega in za vsako integracijo je potreben čas. 

Menite, da je dejstvo, da ste moški/ženska kdaj vplivalo na kvaliteto Vašega 

izobraževanja v tujini oziroma na to, kako so se drugi (sošolci/sošolke, profesorji, ...) 

obnašali do Vas?  

Zastavljeno vprašanje sem pustila odprtega tipa, tako, da je lahko vsakdo povedal svoje 

mnenje. Nanj je v celoti odgovorilo 192 anketirancev.  

Večina vprašanih – kar 185 anketirancev je na zastavljeno vprašanje odgovorila z NE, in 

samo 7 z DA.  
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Prikaz 20: Razdelitev anketirancev po spolu v povezavi s kvaliteto izobraževanja v tujini oz. njihovo obravnavo  

(Q 14)  

Kot lahko vidimo iz prikaza, je bila večina anketirancev ženskega spola. Vseeno prevladuje 

odgovor NE, kar pomeni, da spol po mnenju vprašanih ne predstavlja ovire pri 

izobraževalnem procesu v tujini. Šest anketirank meni pa nasprotno in zaznava določeno 

mero neenakosti. 

 

Ali menite, da je dejstvo, da prihajate iz Slovenije, kdaj kakorkoli vplivalo na to, kako so 

se drugi (sošolci/sošolke, profesorji, ostali zaposleni) obnašali do Vas na vašem novem 

izobraževalnem mestu? 

 

          Prikaz 21: Ali slovensko poreklo vpliva na obnašanje drugih na izobraževalnem mestu (Q 15) 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 198 anketirancev 

Iz grafikona je razvidno, da slovensko poreklo v izobraževalnem procesu praviloma ne vpliva 

na odnose drugih sošolcev/sošolk do anketiranih. 11 anketirancev je označilo možnost 
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Drugo, pri kateri so bili nekateri izmed odgovorov: včasih; kvečjemu, zaradi manjšega 

števila tujcev v razredu; da – sošolci so bili bolj nezaupljivi.  

Kakšno je Vaše mnenje glede šolskega sistema na splošno v državi izobraževanja (v 

primerjavi s Slovenskim)? 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 173 anketirancev.  

130 anketirancev je šolski sistem opisalo kot izredno kvaliteten, 105 anketirancev ga je, na 

še moje podvprašanje o primerjavi s slovenskim, opredelilo kot boljšega. Za njihovo 

odločitev je bilo navedenih več razlogov, med katerimi so izstopali večja medsebojna 

povezanost na ravni profesor-študent kar posledično vodi v manj hierarhije, profesorji 

sprejemajo študente kot sebi enakovredne; šolski sistem omogoča študentom večjo 

fleksibilnost pri razporejanju svojega časa ter hkrati spodbuja tudi k obšolskim dejavnostim; 

bolj kot na teoretično znanje se sistemi v tujini osredotočajo na praktično znanje, ki ti pride 

prav na delovnem mestu; manj je stresa glede ocen in izpitov, manj učenja na pamet, 

pogosto je bila omenjena tudi večja odprtost šolskega sistema. Izmed omenjenih držav je 

izstopala Nizozemska, kjer so anketiranci priznali, da je zahtevnost izobraževalnega procesa 

višja kot v Sloveniji, se pa potem to izraža v boljši kvaliteti samega pridobljenega znanja. 

Nekaj primerov odgovorov (izbrala sem bolj izčrpne odgovore):  

Šolski sistem je veliko bolj napreden in stremi k vzpodbujanju študentov za razliko od 

slovenskega, kjer so nekateri profesorji na moji prejšnji fakulteti bolj skrbeli, da si imel 

čim več težav, kot pa dejansko pomagali. Kljub temu je bil takrat slovenski sistem veliko 

bolj popustljiv, kajti število možnosti za nadaljevanje študija je dopuščalo veliko 

priložnosti za ponavljanje in ponovno opravljanje izpitov. Na Danskem imaš tri možnosti 

opravljanja, udeležiti pa se moraš prvega opravljanja izpita, v nasprotnem primeru ti tudi 

drugi in tretji rok ne pripadata. (Danska) 

Meni se zdi super, bolj osebni pristop, več sprotnega dela in pa možnost sam razporejati 

svoj čas je meni pisan na kožo. Zagotovo bi se sistema lahko kaj naučila drug od drugega 

(npr. slovenski sistem bi se lahko po irskem zgledoval po tem, da spodbuja druge 

dejavnosti in širšo izobrazbo). (Irska) 

Posamezniku pušča več prostora za razvijanje partikularnih interesov znotraj discipline. 

Prav tako se veliko bolj spodbuja razvijanje kritičnega mišljenja in individualnega učenja. 

Povratne informacije so bolj izčrpne in konstruktivne. Študenta se obravnava kot 

posameznika, nudi se mu priložnost govorilnih ur s tutorji, ki spremljajo njegov razvoj. 

(Združeno kraljestvo) 

Profesorji so bolj odprti za diskusijo, priložnosti izpopolnjevanja so boljše, možnost izbire 
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različnih projektov je večja. Podpora osebja, ki so v stiku z mednarodnimi študenti je zelo 

dobra. (Nizozemska) 

 

19 anketirancev je šolski sistem v tujini označilo za slab oziroma slabši kot v Sloveniji. 

Velikokrat je omenjena slaba splošna izobrazba, predvsem v Veliki Britaniji, kjer navajajo 

predvsem slabšo kvaliteto izobrazbe do vključno srednje šole. K temu pripomore tudi 

dejstvo, da se v Veliki Britaniji prej odločijo za ožje področje želenega izobraževanja, kar še 

dodatno zmanjša neki splošni nivo pridobljenega znanja.  

Menim da so slovenske osnovne in srednje šole boljše od teh v Združenem kraljestvu, saj 

omogočajo veliko širšo in celostno izobrazbo, univerzitetni sistem je pa v Sloveniji manj 

fleksibilen in odprt za nove načine dela in tako so kvalifikacije v praksi šibkejše od tistih, 

doseženih v tujini. (Združeno kraljestvo) 

V Sloveniji imaš po srednji šoli oziroma gimnaziji široko znanje, v Veliki Britaniji pa se 

osredotočijo na želene teme veliko prej, kar povzroči, da obstaja velika verjetnost, da 

nimaš dovolj podrobnega znanja. (Združeno kraljestvo) 

 

(Šolski sistem je) slabši, z manj znanja s strani lektorjev in učencev in manj zahteven, 

vendar bolj odprt za učence. (Malta)  

 

20 anketirancev je napisalo, da sta si šolska sistema v Sloveniji in državi, kjer se je/se 

anketiranec izobražuje podobna oziroma, da imata oba svoje prednosti in slabosti, pri obeh 

pa moraš pokazati določeno stopnjo zainteresiranosti in delavnosti. Štirje anketiranci na to 

vprašanje niso mogli odgovoriti, ker niso imeli izkušenj s slovenskim univerzitetnim 

izobraževanjem. 

6.7.2. DELO/ZAPOSLITEV (Prikaz 14, izbira b) 

Izbira »Delo/zaposlitev« je imela tudi 7 podvprašanj. Zanimala so me približno podobna 

področja kot pri odgovoru »Izobraževanje«. Kot prvo sem želela izvedeti, kje so izvedeli za 

delo, ki ga trenutno opravljajo (ali je bilo to preko spleta ali od sorodnikov, prijateljev oz. so 

to izvedeli od osebe, ki je delala oz. dela podnebno/enako delo v tej državi). Pustila sem 

tudi še možnost »Drugo«. Pri drugem in petem vprašanju so me zanimali predvsem odnosi. 

Pri drugem vprašanju me je zanimal bolj odnos sodelavcev in sodelavk ter delodajalca; pri 

petem vprašanju pa neposredno nadrejenega do vse zaposlenih na njihovem trenutnem 

delavnem mestu. Pri teh vprašanjih sem sama ponudila nekaj odgovorov, pustila pa sem 
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tudi možnost »Drugo« za dodatne odgovore. Pri tretjem in četrtem vprašanju me je enako 

kot pri odgovoru »Izobraževanje« zanimalo, ali dejavniki pripisanega statusa vplivajo kaj na 

njihove možnosti zaposlitve, odnosa ostalih, zaposlenih in nadrejenih, do njih, ali se morajo 

zato bolj dokazovati, … Tudi pri tej kategoriji sem si izbrala kot lastnosti spol in slovensko 

poreklo iz istih razlogov kot pri odgovoru »Izobraževanje«. Zanimalo me je tudi, kakšne so 

po mnenju anketiranih možnosti za profesionalni razvoj v trenutni državi bivanja. Pri tem 

vprašanju me je zanimalo predvsem ali so po oceni respondentov te možnosti boljše/slabše 

kot v Sloveniji. Kot zadnje me je zanimalo, ali se imajo vprašani še kdaj namen vrniti v 

Slovenijo. Predvsem mlada delovna sila vedno bolj odhaja iz Slovenije in zanimalo me je, ali 

se mislijo kasneje vseeno vrniti nazaj, kljub razlogom, ki so jih imeli, ko se so odločili za 

odhod.  

Kako ste izvedeli za delo, ki ga sedaj opravljate?  

 
Prikaz 22: Kako so anketiranci izvedeli za delo, ki ga sedaj opravljajo (Q 17) 

 

Vseh veljavnih odgovorov je bilo 574. 

 Izmed 4 ponujenih odgovorov jih je največ označilo, da so delo našli preko spleta, najmanj 

pa je zanj izvedelo preko sorodnikov oz. prijateljev. Pod možnost Drugo je še 128 vprašanih 

dodalo svoje odgovore, kot so: preko agencije, razpis v evropski instituciji, samostojno 

povpraševanje, preko zavoda za zaposlovanje, preko priporočila, ki ga je izdala prejšnja 

služba, podjetje je vprašanega kontaktiralo samo, službena premestitev, preko 

zaposlitvenega centra, preko oglasa na borzi, ustanovitev lastnega podjetja v tujini, razna 

priporočila profesorjev na univerzah in prejšnjih delodajalcev, preko javnega razpisa, preko 

oglasa v časopisu, dobljeno delo po študiju v tujini, itd.  
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Kakšen je po Vaši oceni odnos sodelavcev/sodelavk in delodajalca do Vas na trenutnem 

delovnem mestu? (možnih je več odgovorov)  

 
Prikaz 23: Odnos sodelavcev/sodelavk in delodajalca na trenutnem delovnem mestu (Q 18)  

 

Zaradi možnosti izbire več odgovorov je bilo vseh zbranih odgovorov skupno 1848. 

Večinoma so odnosi sodelavcev in sodelavk ter delodajalca do samih vprašanih na 

trenutnem delovnem mestu pozitivni, torej odnos je odprt, spoštljiv, spodbujajoč, 

razumevajoč, … Poleg 16 ponujenih odgovorov je 32 vprašanih označilo še možnost Drugo, 

pod katero jih je 26 napisalo še nekatere izmed ostalih možnosti, kot so: zelo pozitiven in v 

celoti nasproten slovenski kulturi, zaupljiv, profesionalen, dvoličen, pet jih je napisalo, da so 

samozaposleni, zato so sami sebi hkrati tudi delodajalci, trije pa se pri tem vprašanju niso 

mogli odločiti zaradi prevelikega števila samih sodelavcev in sodelavk in ker nimajo še 

dovolj izkušenj.  
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Menite, da je dejstvo, da ste moški/ženska kdaj vplivalo na to, kako so vas pri delu v 

tujini kdaj obravnavali ostali sodelavci/sodelavke, delodajalec? 

 

 
     Prikaz 24: Ali spol vpliva na obravnavanje drugih v tujini (Q 19) 

 

Vseh skupnih odgovorov na to vprašanje je bilo 550.  

Izmed štirih ponujenih odgovorov jih je največ označilo izbiro odgovora Ne, torej, da jih 

spol ni nikoli oviral pri njihovem delu v tujini. 55 jih je označilo, da je spol imel določene 

posledice pri njihovem delu in odnosu na trenutnem delovnem mestu. 15 jih je označilo 

možnost Drugo, izmed katerih jih je 14 povedalo svoje razloge, ki niso med navedenimi, 

npr. da na to vprašanje težje odgovorijo, ker so zaposleni na delovnem mestu, kjer 

prevladujejo ženske, da imajo še premalo delovnih izkušenj, da se situacija po prehodu v 

tujino iz Slovenije ni bistveno spremenila, da se kot moškemu ni potrebno toliko dokazovati 

in da na odnos v nekaterih primerih vpliva tudi veroizpoved ostalih zaposlenih, npr. 

zaposlenih islamske vere.  

 

          Prikaz 25: Anketiranci ločeni po spolu v povezavi s vprašanjem ali spol vpliva na njihovo obravnavo v tujini  

Kot je razvidno iz grafikona so na to vprašanje odgovarjale predvsem ženske anketiranke, 

zato tudi prevladujejo pri vseh odgovorih. Največ moških in najmanj žensk je označilo 
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odgovor Ne. Večina moških anketirancev je označila odgovor ne in odgovor drugo. Iz tega 

lahko sklepamo, da spol v večini ne vpliva na odnose na delovnem mestu v tujini, če pa že 

so drugače (v negativnem smislu) obravnavane predvsem ženske.  

Ko torej primerjamo, kako vpliva spol na delovnem mestu (Prikaz 20) in kakšen je njegov 

vpliv v času izobraževanja, ugotovimo, da ima spol večji vpliv na obravnavanje posameznika 

na delovnem mestu in v času iskanja zaposlitve, kot v času izobraževanja, kjer so vprašani 

opazili manj neenakosti.  

 

Ali menite, da dejstvo, da prihajate iz Slovenije, kakorkoli vpliva na to, kako so vas pri 

delu v tujini kdaj obravnavali, oziroma se do vas obnašali novi sodelavci/sodelavke, 

delodajalec?  

Na to vprašanje je odgovorilo 531 anketirancev. Pustila sem ga kot vprašanje odprtega tipa, 

tako da je lahko vsak povedal, kar je hotel in nisem ponujala nobenih dodatnih možnosti. 

Zato bom odgovore samo povzela in jih skušala čim bolj nazorno predstaviti.  

389 vseh, ki so odgovarjali na dano vprašanje je označilo, da dejstvo, da prihajajo iz 

Slovenije ni vplivalo, na njihovo obravnavo na delovnem mestu. Za to so največkrat navajali 

razloge, kot so: zaposlitev v mednarodnem podjetju, kjer je že na splošno veliko tujcev, 

nepoznavanje Slovenije (njene lege), o Sloveniji ni ravno veliko stereotipov, ker je Slovenija 

precej nepoznana država, zato sodelavke/sodelavci, delodajalec ni imel posebnih mnenj in 

predsodkov, posamezne države (predvsem skandinavske in Irska) so zelo odprte do tuje 

delovne sile in upoštevajo enakopravnost na vseh nivojih, v večini držav je pomembnejše 

od države porekla to, kakšne so tvoje delovne kvalifikacije, prizadevnost, … 

82 anketirancev je v svoj odgovor napisalo, da je njihovo slovensko poreklo vplivalo na 

njihov odnos na delovnem mestu v tujini. Večina jih je poudarila, da se na Slovenijo še 

vedno gleda in jo obravnava kot slabše razvito državo iz bivše Jugoslavije (razni stereotipi o 

Balkanu, vojnah) in se jo daje v isti koš z ostalimi vzhodnimi državami, katerih delavci so že 

od začetka slabše plačani. Pogosto je tudi, da jo zamenjujejo s Slovaško in imajo do nje 

pokroviteljski in vzvišen odnos. Velikokrat pa se v državah, kjer je odnos do Slovencev slabši 

tudi na splošno bolj zadržano obnašajo do tujcev in je zato potrebnega več dokazovanja za 

boljšo sprejetost med ostale zaposlene. Ni pa slovensko poreklo vedno vplivalo negativno. 

10 anketirancev je omenilo, da so bili na delovnem mestu pozitivno obravnavani, ker naj bi 
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Slovenci veljali za pridne in delavne. Za ostale so bili Slovenci včasih tudi bolj zanimivi, ker 

jih večina ni še nikoli slišala o Sloveniji.  

Ostalih 60 je bilo mnenja, da je to odvisno od države do države in tudi od mesta zaposlitve 

– ali se zaposliš na mednarodni organizaciji ali v zasebnem podjetju, kjer te bodo kot tujca 

na splošno slabše obravnavali. Veliko predsodkov pa izvira že iz pregleda življenjepisa, ko 

delodajalci vidijo, da si v Sloveniji že večkrat menjal službo (ker je v Sloveniji težje najti 

zaposlitev za dlje časa), vpliva pa tudi to, ali si prej že kje drugje delal (izven Slovenije) – če 

si bil na primer v kateri od bolj uveljavljenih držav (ZDA, Velika Britanija) te bodo tudi v kaki 

drugi tuji državi lažje sprejeli. 

 

Kakšen je po Vaši oceni odnos nadrejenega do zaposlenih na Vašem trenutnem delovnem 

mestu? (možnih je bilo več odgovorov) 

 
                Prikaz 26: Odnos nadrejenega do zaposlenih na trenutnem delovnem mestu (Q 21)  

 

Zaradi možnosti več odgovorov posameznega anketiranca je bila frekvenca vseh odgovorov 

1920, na vprašanje pa je odgovorilo 552 vprašanih. Izmed 12 ponujenih odgovorov me je 

najbolj zanimal njihov odgovor na to, ali se jim zdi odnos nadrejenega do zaposlenih 

boljši/slabši/približno enak kot v Sloveniji. Največ anketirancev je označilo, da je odnos do 

zaposlenih v tujini boljši kot v Sloveniji. Tudi na splošno so večinoma označevali pozitivne 

odgovore, kot so sproščen, spoštljiv, prijateljski in spodbujajoč. 34 anketirancev je označilo 

odgovor Drugo, pod katerega so zapisali: odnos je bolj pokroviteljski; odnos je zahteven, 

vendar razumevajoč; 8 jih je zapisalo, da z delom v Sloveniji nimajo izkušenj, oz. imajo še 

premalo izkušenj z delom v tujini, da bi na to vprašanje lahko odgovorili; pri dveh 
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anketirancih se je odnos od začetka spremenil – sprva je bil bolj hladen in zadržan; dva sta 

označila, da sta samozaposlena, oz. sta sama vodji, zato na to vprašanje ne moreta 

odgovoriti.  

 

Kakšne so po Vaši oceni možnosti za profesionalni razvoj v Vaši trenutni državi?  

Vseh odgovorov na dano vprašanje je bilo 518. Na vprašanje nisem sama postavljala 

nobenih ponujenih odgovorov, ampak so anketiranci pisali prosto, po želji. Predvsem me je 

zanimalo ali so boljše/slabše kot v Sloveniji.  

Kot »boljše možnosti kot v Sloveniji« in »na splošno velike možnosti« je napisalo 454 

anketirancev. Ti so predvsem prihajali iz Nemčije, Združenega kraljestva Velike Britanije in 

Severne Irske ter Švice. Veliko pa jih je zraven izpostavilo še, da si moraš za to tudi sam 

prizadevati ter iskati poznanstva, ki ti bodo pomagala na profesionalni poti. Seveda pa so 

odvisne tudi od stopnje izobrazbe – večja izobrazba ponuja večje možnosti. Nekaj primerov 

odgovorov:  

Možnosti so odprte, odvisno od posameznikove prizadevnosti in želja. Definitivno je 

potrebnega veliko mreženja. (Španija) 

Če imaš izobrazbo so možnosti zelo dobre. Brez konkretne izobrazbe sicer z lahkoto dobiš 

delo, a je možnosti za napredek manj. (Združeno kraljestvo) 

Kar dobre, odvisno od izobrazbe, ampak cenijo trud. (Nemčija) 

Zelo dobre, vedno imam   Zelo dobre, vedno imam možnost dodatnega izobraževanja, firma plača ali pa dobim 

ugodneje. (Avstrija) 

Zelo dobre. Znanost je na Nizozemskem zelo cenjena in finančno dobro podprta. Kot 

zaposlena raziskovalka (doktorska študentka) imam veliko akademske in birokratske 

podpore s strani univerze in svoje mentorice. (Nizozemska) 

 Realno niso omejene, na voljo je kakršnokoli izobraževanje. V praksi za to ni potrebe 

pravzaprav, izobraževanje izbiram glede na čas, ki je na voljo, poleg obveznih vsebin, 

predpisanih z regulativo. (Malta) 

 

Kot srednje dobre, povprečne in »možnosti so odvisne od dela, ki ga opravljaš ter sfere, v 

kateri delaš«, je možnosti za profesionalni razvoj opisalo 23 vprašanih. Dodali so tudi, da na 

to dejstvo vpliva tudi, ali si tujec ali ne. Nekaj primerov:  

Možnosti so, ampak se          Možnosti so, ampak se moraš kor tujec zelo boriti za te možnosti. (Nemčija)  

Problem je jezik, ki se ga je pri tej starosti precej težko naučiti na ravni, da bi lahko 

opravljal najzahtevnejša dela, za katere je potrebno znanje norveščine. Možnosti drugače 

obstajajo. (Norveška) 
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41 anketirancev je možnosti označilo za Slabše kot v Sloveniji, oz. je odgovorilo, da jih 

(skoraj) ni. Nekaj primerov:  

Jih skoraj ni. (Avstrija) 

Slabše! (Francija) 

Težke. Potek je bolj zapleten. (Švica) 

 

Kot lahko vidimo, so po samooceni vprašanih možnosti za profesionalen razvoj predvsem 

odvisne od področja zaposlitve v posamezni državi in položaja posameznika. Nobena država 

ni v tem v vseh pogledih in na vseh področjih popolnoma idealna. 

 

Ali bi se, če bi imeli možnost, še enkrat odločili za odhod, ali bi raje vztrajali doma, v 

Sloveniji? 

 
                     Prikaz 27: Ali bi se anketiranci znova odločili za odhod (Q 23) 

 

Na vprašanje je skupno odgovorilo 552 anketirancev.  

Kot je razvidno iz grafikona, bi jih večina naredila isto in se izselila v tujino. 44 anketirancev 

je označilo možnost Drugo, pod katero jih je 16 napisalo, da bi se za odhod odločilo že prej, 

drugi so bili glede tega mešanih občutkov, večina jih je odgovorila z »Ne vem/Težko 

rečem«. 

6.7.3. PARTNERSKI ODNOS (Prikaz 14, izbira c) 

Izbira »Partnerski odnos« je imela 6 podvprašanj.  Kot prvo me je zanimalo, kdo je dal 

pobudo za odselitev iz Slovenije. Predvsem sem želela vedeti, ali je bil to partner drugega 

etničnega porekla ali državljanstva ali pa anketiranec sam. Zanimalo me je tudi, kako so se 

vprašani znašli v novi državi na trgu dela/izobraževanja, glede na to, da njihov prvotni 

razlog odhoda ni bilo delo oz. izobraževanje. S tem vprašanjem je povezano tudi 5. 

vprašanje, kjer me je zanimalo, kakšen je bil njihov položaj glede izobraževanja oz. 

zaposlitve pred odhodom v tujino, torej ali so bili že zaposleni, nezaposleni, ali so ravno 

dokončevali izobraževanje. Pustila sem tudi dodatno možnost »Drugo«. Odgovor me je 
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zanimal predvsem zato, ker sem hotela izvedeti, ali je bil eden od razlogov, za odločitev v 

tujino tudi nezaposlenost na domačem trgu dela oz. možnost za pridobitev več izkušenj na 

trgu dela oz. izobraževanja. Tretje in četrto vprašanje sta enaki kot pri ostalih dveh 

kategorijah, torej ali so lastnosti pripisanega družbenega statusa kaj vplivale na možnosti 

zaposlitve, izobraževanja. Kot zadnje vprašanje me je enako kot pri odgovoru 

»Delo/zaposlitev« zanimalo, ali vprašani s partnerjem razmišlja o stalni vrnitvi v Slovenijo, 

ali bo raje ostal v tuji državi. 

 

Kdo je dal pobudo za odselitev iz Slovenije? 

 
Prikaz 28: Pobuda na selitev iz Slovenije (Q 4) 

 

Na to vprašanje je skupno odgovorilo 210 anketirancev.  

Kot je razvidno iz grafikona je pobudo za izselitev največkrat dal sam 

anketiranec/anketiranka – približno polovica vseh anketirancev. Sledila je pobuda 

partnerja, 39 jih je označilo možnost Drugo. Od teh jih je 30 zapisalo, da sta odločitev 

sprejela skupno, ostali odgovori so se nanašali bolj na drugačne razloge izselitve.  

 

Kako ste se znašli v novi državi na trgu dela/izobraževanja (ali ste hitro dobili zaposlitev 

oziroma želeno izobraževalno mesto; ste se o tem že kaj doma, pred odhodom 

pozanimali ali ste vse urejali sproti, ...)? 

Vseh odgovorov je bilo 199. 

127 anketirancev je delo in zaželen izobraževalni program iskalo sproti, brez predhodnega 

načrtovanja. Od le-teh jih je 34 napisalo, da jim je iskanje želenega dela/izobraževalnega 

programa vzelo kar precej časa ter, da so pri tem naleteli na kar nekaj dodatnih težav. 

Večina jih kot največjo oviro pri iskanju, predvsem zaposlitve, navaja neznanje jezika 

države, v katero so se priselili. Ostalih 93 anketirancev je bilo s trgom dela/izobraževanja v 

novi državi zadovoljnih, večina si jih je delo hitro našla, kljub temu, da se niso pred 
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odhodom o možnostih zaposlitve nič pozanimali. Nekaterim je bil v veliko pomoč tudi 

partner/partnerica, ki je domačin države, v katero se je par preselil.  

69 anketirancev si je zaposlitev/izobraževalni program uredilo že doma, v Sloveniji, zato so 

imeli delo in izobraževanje že zagotovljeno. Pri izobraževanju gre predvsem za razne 

programe izmenjave (Erasmus), veliko pa si jih je že med izobraževanjem v tujini uredilo 

tudi nadaljnje delo. 4 anketiranci so priznali, da so na koncu, kljub vnaprejšnjim pripravam, 

ob prihodu v tujo državo naleteli na težave in so morali načrte spremeniti.  

3 anketiranci so brezposelni.  

 

Ali menite, da dejstvo, da ste moški/ženska kakorkoli vpliva na vaš položaj na trgu dela 

oziroma izobraževanja? 

 
Prikaz 29: Ali spol vpliva na položaj na trgu dela oz. izobraževanja (Q 6)  

 

Vseh odgovorov na zastavljeno vprašanje je bilo 205.  

Iz grafikona je razvidno, da spol pri večini vprašanih ni vplival na njihovo delo oziroma 

izobraževanje. 162 anketirancev je torej na zastavljeno vprašanje odgovorilo z NE, 42 pa z 

DA. Med tistimi, ki so na vprašanje odgovorili z DA je predvsem izpostavilo dejstvo, da 

ženske v večini zasedajo nižje plačana delovna mesta kot moški, ter imajo manj možnosti za 

napredovanje. Trije anketiranci so za konkretno državo, kjer je to razvidno omenili Švico, 

kjer je enakopravnost še vedno predvsem le na papirju.  

  
Prikaz 30: Anketiranci razdeljeni po spolu in glede na vprašanje, ali spol vpliva na njihov položaj na trgu 

dela/izobraževanja  
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Kot je razvidno iz prikaza je večina moških in žensk označila, da spol ne vpliva na njihov 

položaj na trgu dela/izobraževanja. Če je spol že vplival, je bilo po pričakovanjih to bolj 

izrazito pri anketirankah, od katerih jih je 35 označilo odgovor DA, pri moških je odgovor DA 

označilo le 7 anketirancev. 

 

Ali menite, da dejstvo, da prihajate iz Slovenije kaj vpliva na vaš položaj na trgu 

dela/izobrazbe? 

 
Prikaz 31: Ali slovensko poreklo vpliva na položaj anketirancev na trgu dela/izobrazbe (Q 7) 

 

Vseh odgovorov na zastavljeno vprašanje je bilo 207.  

Največ (114) anketirancev je na zastavljeno vprašanje odgovorilo z Ne, sledil je odgovor, da 

se je odnos do njih s časom spremenil. 38 anketirancev je označilo možnost Drugo. Osem 

od teh jih je napisalo, da je bila v večini ovira neznanje jezika domačinov, kot pa samo 

dejstvo, da prihajajo iz Slovenije, pet pa jih je napisalo, da se Slovenija na njihovih delovnih 

mestih še vedno smatra kot del »manj razvitega« Balkana in Vzhodne Evrope. Šest 

anketirancev je reklo, da je pri iskanju dela na splošno težja integracija za tujce, seveda pa 

je odvisno tudi od vrste zaposlitve. 

 

Ali ste bili v času odhoda doma v Sloveniji že zaposleni, ali ste se šele izobraževali?  

 
Prikaz 32: Ali so bili anketiranci v času odhoda zaposleni ali so se še izobraževali (Q 8) 
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Vseh odgovorov na zastavljeno vprašanje je bilo 206.  

Največ – 93 – anketirancev je v času odhoda od doma zaključevalo izobraževanje, 76 jih je 

bilo zaposlenih, najmanj pa nezaposlenih. 21 jih je označilo možnost Drugo. Pet od le-teh se 

jih je izobraževalo in zraven še opravljalo (študentsko) delo, štirje pa so začeli izobraževanje 

v Sloveniji, vendar so se kasneje odločili za odhod v tujino.  

 

Ali s partnerjem razmišljata o stalnem prihodu v Slovenijo?  

 
                     Prikaz 33: Ali anketiranec s partnerjem razmišlja o prihodu v Slovenijo (Q 9)  

 

Vseh odgovorov na zastavljeno vprašanje je bilo 207.  

Največ (135) anketirancev ne razmišlja o stalnem prihodu v Slovenijo. Odgovora Da in 

Drugo je označilo enako, za vsakega po 36 anketirancev. Pod odgovor Drugo jih je 10 

navedlo, da mogoče, ampak šele po upokojitvi, 13 jih pa o tem vprašanju še ni veliko 

razmišljalo. Pri dveh se bo vrnil samo eden izmed partnerjev, drugi pa bo ostal v tujini. 
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6.8. Ali ste do sedaj živeli že več kot v eni tuji državi zaradi dela, 

izobrazbe, ... (za najmanj tri mesece ali dlje)?  

Naslednje vprašanje, ki je bilo namenjeno vsem anketirancem, je bilo, če in v kolikih tujih 

državah so do zdaj že živeli (za najmanj tri mesece ali dlje) poleg te, v kateri trenutno 

prebivajo in ali je bil razlog za odhod vedno enak. S tem vprašanjem sem predvsem želela 

izvedeti kako pogosto Slovenci menjujejo države v katerih delajo, se izobražujejo, … 

 

 
Prikaz 34: V koliko državah so že živeli anketiranci (Q 24)  

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 805 anketiranih.  

Kot je razvidno iz grafikona jih večina – 59% ni še živela v več tujih državah. Za tiste, ki so na 

vprašanje odgovorili z DA, me je zanimalo še, v kolikih državah je to bilo. 

V kolikih? 

 

                Prikaz 35: V kolikih državah so že živeli anketiranci (Q 25)  

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 325 anketirancev.  

Kot je razvidno iz grafikona je največ anketirancev pred trenutno državo bivanja živelo v 

dveh državah, sledilo je število anketirancev, ki so pred zdajšnjo državo živeli v treh tujih 

državah. Ostala števila so zelo nizka, kar je bilo tudi pričakovano.  

Poleg tega me je tudi zanimalo, ali je bil razlog za odhod vedno enak. 

327; 41% 

478; 59% 

Da Ne
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Ali je bil razlog za odhod vedno enak? 

 

Prikaz 36: Kakšen je bil razlog za odhod (Q 26)  

6.9. Je imela Vaša družina velik vpliv na odločitev o odhodu? 

Pri 27 in 28 vprašanju sem želela izvedeti ali je imela izvorna družina kakršenkoli vpliv na 

odhod in če da, kakšen je ta vpliv bil (večinoma pozitiven/negativen). Zanimalo me je, pri 

kolikih ljudeh je imela družina velik vpliv na njihovo odločitev, saj po mojem mnenju ravno 

družina, sploh pri Slovencih, lahko pomembno vpliva na posameznikovo odločitev. To je 

seveda potem odvisno tudi od posameznikove samostojnosti in pa kakšne odnose ima 

posameznik z družinskimi člani, česar pa nisem spraševala, saj ni bistveno za mojo nalogo.  

 

 
                                    Prikaz 37: Vpliv družine pri odhodu (Q 27)  

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 807 anketirancev.  

Iz grafikona je razvidno, da po mnenju večine anketirancev (75%) družina ni imela velikega 

vpliva na odhod, pri 21% je imela velik vpliv in 4% so označili možnost Drugo. 8 

anketirancev je pod Drugo napisalo, da je imela družina delen vpliv na njihovo izselitev; pet 

jih je potrdilo vpliv družine, ampak samo pri prvem odhodu, pri ostalih ni imela tolikšnega 

vpliva; 2 anketiranca pa sta se z družino preselila skupaj.  
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Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 325 

anketirancev.  

Iz grafikona je razvidno, da je malo več kot 

polovica anketirancev pri menjavi države 

tudi spremenila prvotni razlog odhoda. Pri 

48% je razlog selitve ostal enak. 
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Pri tistih, ki so označili odgovor Da, me je še dodatno zanimalo, kakšno je bilo mnenje 

družine. 

Kakšno je bilo njihovo mnenje o Vašem odhodu? 

 

Prikaz 38: Mnenje družine o odhodu (Q 28)  

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 171 anketirancev.  

Vidimo lahko, da je bilo mnenje družine večine anketirancev večinoma pozitivno. 1% 

anketirancev je označil možnost Drugo, pod katero sta dva napisala, da so bili občutki 

staršev mešani; pri štirih so starši njihovo odločitev sprejeli negotovo, s strahom, vendar pa 

so jih kljub temu spodbujali; pri enem od anketirancev so starši želeli, da ostane doma. 

6.10. Vas je na Vaši poti v tujino po navadi spremljal še kdo? 

Zanimalo me je tudi, ali so se vprašani na pot v tujino odpravili sami, ali v spremstvu še koga 

drugega (partnerja/partnerice, prijatelja/prijateljice, …). S tem vprašanjem sem želela 

izvedeti, ali se Slovenci na daljša bivanja v tujino večinoma odpravijo sami, ali še s kom 

drugim. Podobno je tudi naslednje vprašanje, v katerem me zanima, ali so si v času 

zaposlitve oz. izobraževanja vprašani v tujini izoblikovali tudi družino ali partnerstvo ter, če 

ja, s kom. 

 

    
Prikaz 39: Odhod v tujino sam/še z nekom (Q 29)  

258; 
32% 

544; 
68% 

Da
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Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 

802 anketirancev.  

Iz grafikona vidimo, da je večina 

anketirancev (68%) v tujo državo odšla 

sama.  Pri tistih, ki so na vprašanje 

odgovorili z Da, me je še zanimalo s kom 

so odšli v tujino. 
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Kdo? 

 
                                  Prikaz 40: Možnosti spremljevalca anketiranca na poti v tujino (Q 30)  

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 255 anketirancev.  

Kot je razvidno iz grafikona se je največ anketirancev – 179 - v tujo državo odpravilo s 

partnerjem oziroma partnerico. Takoj zatem so anketiranci največkrat označili možnosti 

Drugo. 22 anketirancev je pod Drugo zapisalo, da ga/jo je spremljala družina (sem so šteti 

mož/žena ali partner/partnerka z otroci); v dveh primerih so anketiranca na Erasmus 

izmenjavo spremljali sošolci; štirje anketiranci so se v tujino odpravili samo z otroci in dva 

anketiranca sta odšla s starši.  

6.11. Ste si v času Vaše zaposlitve ali izobraževanja izven Slovenije 

oblikovali tudi družino ali partnerstvo? 

 
Prikaz 41: Oblikovanje družine/partnerstva izven Slovenije (Q 31) 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 805 anketirancev.  

Odgovora sta si precej enakovredna, malce čez polovico (51%) anketirancev je odgovorilo, 

da so si izven Slovenije oblikovali tudi družino. Le-ti so morali odgovoriti na še eno dodatno 

vprašanje in sicer na vprašanje s kom.  
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S kom?  

 

Prikaz 42: S kom si je anketiranec oblikoval družino/partnerstvo (Q 32)  

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 410 anketirancev.  

Kot lahko vidimo si je 151 anketirancev (največ) ustvarilo družino ali partnerstvo z osebo z 

državljanstvom države, v kateri anketiranec trenutno biva. Sledijo družine in partnerstva, ki 

jih je anketiranec ustvaril z osebo z nekim drugim državljanstvom. 26 anketirancev je 

označilo možnost Drugo: trije izmed njih so navedli slovenskega partnerja, ki pa se je za 

njimi preselil kasneje; dva imata partnersko/zakonsko zvezo s Slovenko, ki pa je ostala v 

Sloveniji; štirje so trenutno samski; dva anketiranca pa imata partnerja, ki sta ga spoznala v 

prejšnji, tudi tuji, državi bivanja.  

 

Prikaz 43: Zakonski stan v povezavi z vprašanjem ali so si anketiranci v času njihove zaposlitve ali 

izobraževanja izven Slovenije oblikovali tudi družino ali partnerstvo 

Kot vidimo si je večina anketirancev družino ali partnerstvo ustvarila, ko je že bila v tujini.  
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Prikaz 44: S kom so si anketiranci v tujini oblikovali družino ali partnerstvo  

Glede zakonske zveze ugotavljam, da se je največ anketirancev poročilo s Slovencem (sem 

sta šteti obe možnosti, tako s partnerjem, s katerim se je anketiranec preselil skupaj, ali 

partnerjem, ki ga je srečal v tujini). Poroka z osebo kakega drugega državljanstva in poroka z 

osebo z državljanstvom države, v kateri anketiranec trenutno prebiva, sta enako zastopani.  

Največ anketirancev je oblikovalo partnerski odnos z osebo z državljanstvom države, v 

kateri anketiranec trenutno prebiva, sledil pa je partnerski odnos z osebo z nekim drugim 

državljanstvom. Na tretjem mestu je sklenitev partnerskega odnosa s Slovencem (znova 

vključeni obe možnosti). 

 

6.12. Ali menite, da je vaša stopnja izobrazbe pomemben dejavnik za 

bivanje v tujini? 

Kot 33 vprašanje sem postavila, kaj menijo anketiranci, ali njihova stopnja izobrazbe 

pomemben dejavnik za bivanje v tujini. To je predvsem povezano z delom, ki ga opravljajo, 

torej ali opravljajo delo, za katerega so se izobraževali, ali jim dosežena izobrazba omogoča 

tudi več možnosti na trgu dela in pri dodatnem profesionalnem razvoju, oz. že pri iskanju 

dela. 
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            Prikaz 45: Izobrazba kot pomemben dejavnik za bivanje v tujini (Q 33)  

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 798 anketirancev.  

Iz zbranih podatkov je razvidno, da je pri malce več kot polovici anketirancev (54%) 

izobrazba pomemben dejavnik za bivanje v tujini. Z njeno pomočjo so si dobili želeno delo, 

ali pa se prav zaradi želje po višji stopnji izobrazbe nadaljujejo šolanje v tujini. Zagotovo pa 

je pomembno tudi, s kakšnim namenom se odpravimo v tujino.  

 
Prikaz 46: Najvišja dosežena izobrazba v povezavi z pomembnostjo izobrazbe za bivanje v tujini  

Za prikaz podatkov sem uporabila 100% naložen palični grafikon, ker je tako bolje razvidno, 

kako pomembnost same izobrazbe sorazmerno narašča in vpliva na sam razlog bivanja v 

tujini. Izjema je samo nižje poklicno izobraževanje, ker sta tam zabeležena samo dva 

anketiranca.  

Tako lahko vidimo, da višja kot je stopnja izobrazbe, več vpliva ima na samo bivanje v tujini.  
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6.13. Ali ste ob prvem odhodu v tujino doživeli kulturni šok?  

Pri 34, 35 in 36 vprašanju sem spraševala po kulturnem šoku, ter kako so ga prebrodili in 

kdaj so se v novi državi že počutili bolj domače. Zanimalo me je predvsem, koliko ljudi doživi 

kulturni šok ob premiku v tujo državo in na kakšen način ga prebrodijo. 

 
Prikaz 47: Kulturni šok (Q 34)  

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 802 anketirancev.  

Iz grafa je razvidno, da 511 (večina) anketirancev ob prihodu v tujo državo ni doživela 

kulturnega šoka, kar me je malo presenetilo, saj sem pričakovala, da jih je večina kulturni 

šok doživela. 45 anketirancev je označilo možnost Drugo; od katerih jih je 14 zapisalo, da so 

doživeli manjši kulturni šok; 15 jih ni doživelo ravno šoka, vendar pa je priznalo, da so bile 

nekatere stvari, na katere so se morali privaditi, drugačne, med njimi so bile tudi zelo 

pozitivne novosti, zaradi česar so ob odhodu iz Slovenije občutili olajšanje. En anketiranec 

šok še vedno prestaja, eden pa se ga zaradi nizke starosti ob selitvi ne spominja.  

Pri tem vprašanju me je zanimalo tudi, kako so ga »prebrodili«. 
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Kako ste ga "prebrodili"? (Možnih je več odgovorov) 

 
Prikaz 48: Navajanje na tuje okolje, premagovanje kulturnega šoka (Q 35)  

Na zastavljeno vprašanje je skupaj odgovorilo 245 anketirancev, zaradi možnosti izbire več 

odgovorov je bilo vseh zbranih odgovorov 522.  

Iz grafikona je razvidno, da je največ anketirancev (158) kulturni šok prebrodilo s 

sklepanjem novih prijateljstev, takoj na drugem mestu pa je odgovor, da so se z njim 

spopadli s pomočjo pogostejšega stika z družino, prijateljji, partnerji, … Pomagalo je tudi 

vključevanje v različne skupine s slovenskimi člani, poslušanje slovenske glasbe in 

pripravljanje slovenske hrane. Nekaj anketirancev je označilo, da so šok preživeli z 

gledanjem slovenskih filmov. 49 anketirancev je označilo možnost Drugo. 26 od le-teh je 

napisalo, da se kulturni šok prebrodi s čim bolj aktivnim vključevanjem v novo kulturo in 

družbo, kot tudi , da se s tem dejstvom sprijazniš in se poskušaš čim hitreje naučiti novih 

navad ter, še pomembneje, jezika. Kot so nekateri sami ugotovili, prepogosto zatekanje k 

slovenskim koreninam ne naredi veliko koristnega za uspešno integracijo v novo okolje. Dva 

anketiranca sta si pri tem pomagala s športom, en z branjem slovenskih knjig, osem pa jih 

kulturnega šoka ni »prebrodilo«. 
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6.14. Po kolikem času ste se v novi državi že počutili bolj "domače"?  
 

                            TAKOJ 56 

PO 1 MESECU 71 

PO 2 MESECIH 66 

PO 3 MESECIH 125 

PO 4 MESECIH 34 

PO 5 MESECIH 17 

PO 6 MESECIH  134 

PO 7 MESECIH  4 

PO 8 MESECIH  4 

PO 9 MESECIH  3 

PO 10 MESECIH  6 

PO 12 MESECIH  120 

PO 1 LETU IN 3 MESECIH  2 

PO LETU IN POL  13 

PO 1 LETU IN 8 MESECIH   1  1 

PO 2 LETIH  33 

PO 3 LETIH  12 

PO 4 LETIH  4 

PO 5 LETIH  10 

PO 7 LETIH  1 

PO 10 LETIH  1 

SE ŠE NAVAJAM  17 

NIKOLI  26 

NE VEM  9 

              Prikaz 49: Občutek »domačnosti« v tuji državi (Q 36)   

 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 769 anketirancev.  

Kot je razvidno iz tabele se je največ anketirance v novi državi počutilo že bolj »domače« po 

šestih mesecih, kar je tudi po mojem mnenju najbolj pričakovano obdobje. 17 anketirancev 

se na novo državo še privaja, 26 se jih še vedno počuti tujce v tuji deželi in 9 jih na dano 

vprašanje odgovorilo.  

 

DRŽAVA TRENUTNEGA BIVANJA  KULTURNI ŠOK  

ZDRUŽENO KRALJESTVO  DA: 52   NE: 83 

ŠVICA  DA: 43   NE: 72 

NIZOZEMSKA  DA: 34   NE: 55 

ŠVEDSKA   DA: 23   NE: 38 
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NEMČIJA   DA: 11   NE: 44 

AVSTRIJA  DA: 10   NE: 43 

IRSKA  DA: 16   NE: 20 

DANSKA  DA: 11   NE: 25 

NORVEŠKA  DA: 6   NE: 18 

SLOVENIJA*  DA: 3   NE: 21  

AVSTRALIJA  DA: 9   NE: 13  

ČEŠKA  DA: 3   NE: 13 

FINSKA  DA: 0   NE: 1  

KANADA  DA: 3   NE: 13  

MALTA  DA: 4   NE: 9  

ŠPANIJA  DA: 3   NE: 11  

ISLANDIJA  DA: 1   NE: 4  

FRANCIJA  DA: 2   NE: 2 

ARGENTINA  DA: 5   NE: 0 

BELGIJA  DA: 1   NE: 4  

ZDA  DA: 1   NE: 3  

HRVAŠKA  DA: 0   NE: 2 

NOVA ZELANDIJA  DA: 1   NE: 1 

ITALIJA  DA: 1   NE: 1 

UGANDA  DA: 0   NE: 1 

TAJSKA  DA: 0   NE: 1 

KATAR  DA: 1   NE: 0 

GRČIJA  DA: 0   NE: 1 

Prikaz 50: Korelacija med državo trenutnega bivanja in doživljanjem kulturnega šoka  

 

Kot lahko vidimo iz tabele, v skoraj nobeni državi ne prevladuje število oseb, ki so doživele 

kulturni šok. To lahko pojasnimo s tem, da se (mlade) osebe odseljujejo v države z visoko 

razvito demokracijo in gospodarstvom, so pa to po večini tudi države Evropske unije, kjer se 

zaradi globalizacije vzpostavlja podoben način življenja. V Argentini in v Katarju je kulturni 
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šok prisoten, vendar je vzorec premajhen za sklepanje o čemerkoli. Podatki o Sloveniji*niso 

relevanti, saj gre (najverjetneje) za osebe, ki so se po bivanju v tujini vrnile v Slovenijo. 

 

6.15. Kakšna je po vašem ocena kvalitete življenja v kraju kjer živite, v 

primerjavi s Slovenijo?  

Pri 37 vprašanju me je zanimalo kakšna je ocena vprašanih glede kvalitete življenja v kraju 

kjer trenutno prebivajo. Določila sem 7 meril in jih pozvala naj jih primerjajo s temi, ki so v 

Sloveniji.  

 

 
Prikaz 51: Kvaliteta življenja v tujini (Q 37)  

Pri vprašanju o oceni kvalitete življenja me je zanimalo 7 dejavnikov, in sicer: življenjski 

standard, odnos ljudi do okolja, čistoča okolja, urejenost stanovanjskih četrti, naselij, odnos 

ljudi do kmetijstva in domače pridelane hrane, občutek varnosti ter medsebojni odnosi. Kot 

kriterij sem postavila primerjavo s Slovenijo, pri katerem modra barva prikazuje boljšo 

kvaliteto življenja, rdeča približno enako in zelena slabšo. Dejavnik »Življenjski standard« je 

večina anketirancev označila za boljšega kot v Sloveniji, za boljši je po večini označen tudi 

odnos ljudi do okolja. Pri ostalih so ocene bolj enakomerno razporejene, vedno pa se je 

najmanjše število anketiranih označilo za možnost, ki določa slabšo kvaliteto življenja kot v 

Sloveniji. Občutek varnosti je približno enak kot v Sloveniji.  
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6.16. Kakšen je po vaših izkušnjah odnos domačinov do tujcev? (možnih je 

več odgovorov) 

Pri 38 vprašanju sem še enkrat vprašala po odnosih, in sicer me je zanimalo, kako se 

domačini obnašajo do tujcev, predvsem z namenom, da bi odnose primerjala z odnosom 

tujcev do Slovencev. 

 
                     Prikaz 52: Odnos domačinov do tujcev (Q 38)  

 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 794 anketirancev. Zaradi možnosti izbire več 

odgovorov je bilo vseh zbranih odgovorov skupno 2045.  

Največkrat so anketiranci odnos domačinov do tujcev označili za prijaznega, odprtega in 

sprejemajočega, pa tudi zadržanega. Slabših možnih odgovorov je bilo manj, pod drugo pa 

so napisali še: večinoma je njihov odnos odvisen od posameznika do posameznika posebej, 

od dela države, v kateri prebivaš in tudi od same države (Nemčija in Nizozemska imata že na 

splošno večji delež tujcev, zato zanje nisi tako »tuj«), odvisno je tudi od izobrazbe in 

ekonomskega razreda, ki mu pripadaš (če si v višjem, te raje sprejmejo in manj obravnavajo 

kot tujca), samega znanja jezika domačinov (raje ti bodo pomagali, če pristopiš k njim v 

domačem jeziku, kot pa v angleščini), pa tudi od samega tujca (Avstralci na primer ne 

marajo Azijcev in Muslimanov, do ostalih pa so precej odprti). Z besedami so odnos opisali 

še kot neiskren, vljuden, ignorantski, previden, vendar tudi velikokrat radoveden. 
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6.17. Ali razmišljate o stalni vrnitvi v Slovenijo? 

Kot 39 vprašanje sem še enkrat postavila vprašanje, ali se anketiranci nameravajo ponovno 

vrniti v Slovenijo, ne glede na razlog, zaradi katerega so odšli. 

 

 
Prikaz 53: Razmišljanje o prihodu nazaj v Slovenijo (Q 39) 

 

 

Na zastavljeno vprašanje je skupno odgovorilo 792 anketirancev.  

Kot je razvidno iz grafikona 487 anketirancev ali 61% ne razmišlja o stalni vrnitvi v Slovenijo, 

nekaj več kot četrtina to načrtuje, 101 anketiranec pa je označil možnost Drugo. Od tega 25 

anketirancev o tej odločitvi občasno razmišlja, vendar pa bo do končne odločitve preteklo 

še nekaj časa  (največkrat je omenjen čas upokojitve); 28 jih o tem še ne razmišlja, oziroma 

ne vedo še, kaj jim bo prinesla prihodnost; pet pa jih je zapisalo, da je to odvisno od stanja 

Slovenije v prihodnosti.  
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7. REZULTATI, ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ODPRTEGA TIPA  

7.1. Anketni vprašalnik odprtega tipa št. 1 (Marko Ušaj) 

Marko Ušaj je bil star 34 let, ko je leta 2016 prvič zapustil Slovenijo. Omenjena starost sicer 

ne spada več v skupino, ki je po statističnih podatkih najbolj številčna. Trenutno prebiva na 

Švedskem. V njegovem primeru sta bila glavna razloga za izselitev iz Slovenije delo in pa 

dodatna izobrazba, kar sovpada z ugotovitvami spletnega anketnega vprašalnika. Za delo je 

anketiranec izvedel preko interneta, na novem delovnem mestu pa so ga sodelavci in 

delodajalec sprejeli zelo gostoljubno in odprto, odnos z nadrejenim pa temelji na 

sproščenosti, profesionalnosti in spodbujanju. Dejstvo, da je moški, po njegovi oceni ni 

vplivalo na njegove možnosti na trgu dela. Njegova stopnja izobrazbe je najvišja – doktorat, 

vendar pa kot sam zatrjuje, je pomembnejše od stopnje izobrazbe to, kateri poklici trenutno 

v državi primanjkujejo. Zaenkrat o vrnitvi v Slovenijo ne razmišlja, bi se pa v prid te možnosti 

moralo pokriti več dejavnikov, med drugimi tudi služba z normalnim razmerjem med delom 

in družino oziroma prostim časom, dobri odnosi med zaposlenimi, na človekovih pravicah 

temelječa družbena in politična klima s poudarkom na ohranjanju okolja, delujočem pravnem 

redu ter učinkoviti državni birokraciji. 

Do sedaj je živel v samo eni tuji državi, na Švedskem. Ostala družina na njegovo odločitev ni 

vplivala, mu je pa veliko pomenilo, da ga ja pri tem spodbujala njegova partnerka, ki je 

potem odšla tudi z njim na Švedsko, kjer sedaj skupaj živita. Kot pravi sam, kulturnega šoka ni 

doživel, na nove spremembe pa se je hitro prilagodil, tudi zaradi njihovih posebnosti in 

zanimivosti. Pri ocenjevanju kvalitete življenja je glede odnosa ljudi do okolja in prizadevnost 

za njegovo varovanje označil kot dobre, povprečna plača je višja kot v Sloveniji, stanovanja so 

dobro urejena, so pa cene zaradi višjega življenjskega standarda razen osnovnih živil precej 

višje kot v Sloveniji (sem spadajo predvsem cene oblek in obrokov v restavracijah).  Občutek 

varnosti in dejanska varnost sta dobra, policija je redko prisotna v mestu.  

Odnos domačinov do tujcev je v redu, podobno kot ostali anketiranci ugotavlja, da so 

nekateri, ki so do tujcev zadržani, vendar pa znanje domačega jezika močno pomaga pri 

integraciji. Če bi se imel možnost ponovno odločati za odhod, je rekel, da bi storil isto, 

oziroma bi se zanj odločil že prej.  
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7.2. Anketni vprašalnik odprtega tipa št. 2 (Helena Uršič) 

Helena Uršič je prvič zapustila Slovenijo leta 2012 v času obiskovanja zadnjega letnika 

univerzitetnega študija. Njena trenutna država bivanja so Združene države Amerike, ki pa v 

mojem vzorcu iz spletne ankete presenetljivo niso bile velikokrat zastopane (le 4-krat). Zunaj 

Slovenije živi že več kot pet let, glavni razlog za odhod iz Slovenije pa je bilo izobraževanje – 

študij programa v angleščini, ki v Sloveniji ni bil na voljo. Po končanem študiju je razlog za 

ostajanje v tujini delo in boljše akademske možnosti na njenem raziskovalnem področju. Za 

izobraževanje, ki ga je nadaljevala v tujini, je izvedela preko spleta. Učni program je opisala 

kot bolj usmerjen v timsko delo in pa bolj mednarodno odprt, kar je podobno odgovorom, ki 

sem jih odbila v spletni anketi. Prilagajanja ji niso delala posebnih težav, je pa prijateljstva 

zaradi manjših stikov s sošolci sklepala počasneje. Za delovno mesto je dobila ponudbe iz več 

podjetij, sama pa se je na koncu odločila za najbolj primernega. Odnos sodelavcev opisuje 

kot dober, odnos delodajalca pa kot sproščen, neformalen in odprt. Trenutno se nahaja tik 

pred doktoratom in priznava, da je dobra izobrazba v tujini prednost, vendar pa podobno kot 

prejšnji intervjuvanec pravi, da ni ključna za ostajanje v tujini. Pomembno je tudi področje 

izobrazbe. Dejstvo, da je ženska je pri obravnavanju v tujini ni oviralo. Zaenkrat o vrnitvi v 

Slovenijo ne razmišlja, bi pa to bila ena izmed možnosti, če bi v Sloveniji obstajalo delo, ki bi 

bilo podobno temu, ki ga sedaj opravlja v tujini.  

Do sedaj je živela že v dveh tujih državah, v Avstriji in na Nizozemskem. Vzrok za selitev je bil, 

kot sama navaja, sprememba na kariernem področju. Družina jo je pri njenih odločitvah 

spodbujala, kasneje pa je imel velik pomen njen zaročenec, ki je vedel za njeno željo ostati v 

tujini ter ji pri tem stal ob strani. Na poti v tujino jo je tako spremljal prav on, skupaj pa sta 

ostala vse do danes. Kot pravi sama, je manjši kulturni šok doživela pri selitvi iz Nizozemske v 

ZDA, ker so tam precej drugačne navade, kot v Evropi, da se je v novi državi že počutila bolj 

»domače« pa je za Nizozemsko rabila približno 4 leta. V ZDA se je preselila šele pred kratkim. 

Na nadaljnja vprašanja je odgovarjala za Nizozemsko, ker je v njej preživela dlje časa. V oceni 

kvalitete življenja pravi, da je odnos ljudi do okolja kar v redu, do narave so pozorni. 

Življenjski standard je visok, cene hrane, pijače in oblek so primerljive s Slovenijo, plače pa 

precej višje. Cene obrokov v restavracijah so višje kot v Sloveniji. Stanovanjske četrti in mesta 

so urejena, kmetijstvo je intenzivno, vseeno pa postaja biološka pridelava vedno bolj 
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pomembna, domača pridelava hrane na Nizozemskem ni v navadi. Nizozemsko označuje kot 

varno državo.  

Domačini so na Nizozemskem, kot sama pravi, do tujcev zelo »sprejemajoči«, k temu 

pripomore tudi dobro komuniciranje v angleščini, še vedno pa je za boljše odnose 

pomembno znati domač jezik. Na vprašanje ali bi se, če bi se imela možnost še enkrat 

odločiti, odločila za odhod je odgovorila z da, ker jo bivanje v tujini bogati z izkušnjami in 

znanjem, ki ga doma ne bi mogla pridobiti v taki meri.   

7.3. Anketni vprašalnik odprtega tipa št. 3 (Tadej Vrabec) 

Tadej Vrabec je Slovenijo prvič zapustil pri 21 letih, leta 2009, v času dodiplomskega študija. 

Njegova trenutna država bivanja so Združene države Amerike. Zunaj Slovenije za dlje časa živi 

od 24. leta, glavni razlog pa je bila enoletna praksa na Nizozemskem. Poleg prakse ni v tujini 

obiskoval nobenega nadaljnjega izobraževanja. Za trenutno delovno mesto je izvedel preko 

interneta. Kot sam pravi, ima z delom v tujini ter odnosi s sodelavci pozitivne izkušnje. Ljudi 

se v podjetju obravnava kot enakovredne in čeprav hierarhija na papirju obstaja, je v praksi 

ni čutiti. Delodajalci so vedno pripravljeni pomagati, tako v službenih, kot tudi v zasebnih 

zadevah. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist in magister poslovnih ved. Sam priznava, da 

je višja stopnja izobrazbe prednost, vendar pa podobno kot ostali pravi, da ni pogoj. Večjega 

pomena so relevantne delovne izkušnje. Dejstvo, da je moški, pri njegovem delu ni imelo 

nobenega vpliva. Trenutno o vrnitvi v Slovenijo ne razmišlja, je pa tudi ne izključuje. Trenutno 

mu je pomembno, da ima dobro službo, ki mu omogoča, da počne kar mu je všeč in v čemer 

je dober.  

Do sedaj je živel še v dveh državah, v Avstriji in na Nizozemskem. Obakrat je bil razlog za 

selitev povezan z izobraževanjem, zadnja selitev v ZDA pa je bila zaradi službe. Družina ni 

imela velikega vpliva na njegove odločitve, so ga pa vseskozi podpirali. Prvotno ga v tujino ni 

spremljal nihče, kasneje pa se je za njim preselila tudi partnerka, s katero skupaj živita v 

tujini. Glede kulturnega šoka pravi, da ga je v manjši meri doživel, najtežje je takoj ob 

prihodu, ko moraš urediti še vse potrebne stvari za bivanje v tujini. Na Nizozemskem je bila 

večja ovira jezik, v ZDA pa navade, ki so zelo drugačne od tistih v Evropi. V novi državi se 

navadno počutiš bolj »domače« po nekaj mesecih, v času ko iščeš stanovanje in ga potem 

opremljaš po svojem okusu. Ko to opraviš se začneš počasi navajati na novo okolje in takrat 
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tudi postajaš vse bolj »domač« z njim. V ZDA kvaliteto življenja na splošno označuje za nižjo 

kot v Sloveniji, predvsem v odnosu do narave, okolja ter odnosih med ljudmi. Cene 

kvalitetnih izdelkov v trgovinah so višje kot v Sloveniji, cene nekaterih storitev so primerljive, 

nekaterih pa precej dražje. Glede urejenosti naselij in standarda je precej pomembno 

kateremu sloju/razredu pripadaš. Občutek varnosti se razlikuje od soseske do soseske, v 

nekaterih ga je občutno več. Razlike med bogatimi in revnejšimi so veliko večje kot v 

Sloveniji.  

Odnos do tujcev je v Ameriki precej odvisen od tega, kdo si in ne toliko, od kod prihajaš, saj je 

Amerika zelo mešana združba ljudi z vsega sveta. Na vprašanje, ali bi se, če bi imel možnost 

odločil še enkrat isto ali kako drugače je rekel, da bi se v istih okoliščinah odločil enako. 

7.4. Anketni vprašalnik odprtega tipa št. 4 (Meta Fajdiga) 

Meta Fajdiga je Slovenijo prvič zapustila leta 1992 za eno leto. V tujini je živela 4 leta in pol, 

trenutno živi v Sloveniji. Glavni razlog za selitev je bil študij. Učni program je označila za 

precej zahtevnejšega od slovenskega, sklepanje prijateljstev pa je trajalo dlje časa. Opravila 

je sedmo stopnjo izobrazbe.  

Do sedaj je prebivala samo v eni tuji državi, v Švici. Družina idejno ni imela velikega vpliva na 

njeno odločitev, pomagala pa je finančno. Na poti v tujino jo je spremljala prijateljica, med 

svojim bivanjem v tujini pa je izoblikovala partnersko zvezo s Slovencem. Kulturnega šoka ni 

doživela, se je pa počutila nekoliko tuje ob prijaznem, vendar rezerviranem odnosu do tujcev. 

Bolj »domače« se je v novi državi počutila po dveh letih, še vedno pa je čutila, da to ni njen 

dom. Življenjski standard v Švici je označila za visok, posledično so tudi stroški višji, si pa 

lahko ravno zaradi tega več ljudi privošči lokalno pridelano (bio)hrano. Mesta so bolj čista in 

urejena kot v Sloveniji, odnos ljudi do okolja velik, varnost pa primerljiva.  

Odnosa ljudi do tujcev, zaradi narave študija, ni uspela veliko opazovati, na splošno pa so 

prijazni, ob enem pa tudi previdni. Če bi se morala še enkrat ponovno odločati za možnost 

odhoda, ali možnost ostati v Sloveniji, bi se še enkrat odločila isto. 
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8. ZAKLJUČEK 

Glede na postavljene cilje lahko postavimo sledeče sklepe:  

1. Slovenci se največ odseljujejo v starostni skupini 25 – 29 let, sledi starostna skupina 

30 – 34 let. Udeleženci moje raziskovalne naloge so bili v času njihove prve izselitve iz 

Slovenije v povprečju stari od 20 do 24 let, sledi pa starostna skupina 25 – 29 let. 

Moja hipoteza je delno potrjena, saj po mojih dobljenih podatkih je res večina 

udeležencev mlajših od trideset let, vendar pa statistični podatki Republike Slovenije 

navajajo dokaj veliko število odselitev tudi po tridesetem letu starosti. 

2. Po statističnih podatkih se je največ Slovencev odseli v bližnje države, kot so Avstrija 

in Nemčija, sledita pa Švica in Združeno kraljestvo. Moj vzorec ni reprezentativen, saj 

je vključeval predvsem Slovence iz Združenega kraljestva, sledili sta Švica in 

Nizozemska. Moja hipoteza je glede na statistične podatke SURSA potrjena, saj sta na 

prvem mestu Avstrija in Nemčija, na tretjem pa Združeno kraljestvo 

3. Glavni razlog anketirancev za bivanje v tujini je delo oziroma zaposlitev. Sledi 

partnerski odnos, na tretjem mestu je izobrazba. Poleg treh osnovnih anketiranci 

navajajo tudi ostale razloge, kot so nabiranje izkušenj, samostojnost, širjenje obzorja, 

družinska selitev, itd. Moja hipoteza, da je glavni razlog za odselitev delo oz. 

zaposlitev, je potrjena. Tudi zelo mladi slovenski emigranti odhajajo v tujino po navadi 

zaradi dela. 

4. Največ anketirancev je za izobraževalni program oziroma delovno mesto izvedelo 

preko spleta. Hipoteza je delno potrjena, saj so udeleženci tudi za izobraževalni 

program večinoma izvedeli preko spleta.  

5. Odnose delodajalcev na delovnih mestih oziroma profesorjev, ostalih zaposlenih na 

izobraževalnih ustanovah do zaposlenih oziroma študentov/študentk so vprašani v 

večini označili za »boljše kot v Sloveniji«, odprte, spoštljive, spodbujajoče, 

profesionalne in razumevajoče. Nekaj je bilo tudi bolj negativnih oznak, med njimi 

največkrat omenjena zadržanost, vendar so bili ta zastopane v veliko manjšem številu.  

Odnos novih sošolcev/sošolk oziroma sodelavcev/sodelavk je opisan podobno kot 

odnos delodajalcev oziroma profesorjev in ostalih zaposlenih. Prevladujejo pozitivne 

lastnosti, pri odnosu novih sodelavcev/sodelavk so od negativnih večkrat omenjeni 
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tekmovalen, previden in zadržan odnos, odnos novih sošolcev/sošolk pa je opisan kot 

zadržan in zahrbten. Moja hipoteza je potrjena.  

6. Spol na možnosti slovenskih emigrantov na trgu dela oz. izobraževanja večinoma ni 

vplival, če že, je po pričakovanjih imel večji vpliv pri anketirankah. Bolj kot to je na 

priložnosti vplivalo slovensko poreklo, čeprav še vedno ne v večini. Slovensko poreklo 

je anketirance v nekaterih primerih oviralo na njihovem področju predvsem zaradi 

povezave z nekdanjo Jugoslavijo ter raznih stereotipov o Balkanu (o Sloveniji sami 

ne). So pa bili kdaj deležni tudi pozitivne obravnave, saj so potrdili, da Slovenci veljajo 

za delovne ljudi, drugim so se zdeli zanimivi, saj malo tujcev ve, kje sploh je Slovenija. 

Hipoteza je delno potrjena, saj nepoznavanje Slovenije ne vpliva nujno negativno, 

ampak včasih dodatno prispeva k zanimivosti slovenskih državljanov v tujini.  

7. Mnenje vprašanih o možnostih zaposlitve, izobraževanja v državi, kjer trenutno 

prebivajo je večinoma pozitivno, pravijo, da so možnosti odprte ter veliko boljše kot v 

Sloveniji. Pomaga seveda, če imaš dobro izobrazbo. Seveda moraš, kot povsod 

drugod, pokazati neko določeno stopnjo želje in truda, ki si ga pripravljen za 

doseganje končnih ciljev vložiti. Moja hipoteza je potrjena.  

8. Več kot polovica anketirancev je do sedaj živela le v eni tuji državi, od tistih, ki so 

živeli že v več državah, pa sta to najpogosteje dve. Sledijo anketiranci, ki so živeli v 

treh državah, na tretjem mestu pa so tisti, ki so živeli v štirih. Razlog za ponovno 

selitev pri malo več kot polovici anketirancev ni bil enak razlogu za prvo selitev.  

Moja hipoteza je ovržena, saj je največ sodelujočih živelo le v eni tuji državi.  

9. Družina pri večini anketirancev ni imela velikega vpliva na njihov odhod, pri tistih, ki 

so na vprašanje odgovorili z DA, pa je bil vpliv družine večinoma pozitiven, le majhen 

delež anketirancev je označil, da je bil vpliv negativen.  

Moja hipoteza je ovržena, saj po mnenju vprašanih družina ni imela velikega vpliva na 

odločitev za odhod. 

10. Na pot v tujino so se anketiranci večinoma odpravili sami, pri 32%, ki jih je na poti v 

tujino nekdo spremljal, pa je bil to največkrat partner/partnerica.  

Moja hipoteza je potrjena, saj se je največ anketirancev v tujino odpravilo samih.  

Malce več kot polovica anketirancev si je izven Slovenije oblikovala tudi partnerstvo, 

največkrat z osebo z državljanstvom države, v kateri trenutno bivajo. Sledi oseba z 
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nekim drugim državljanstvom, na tretjem mestu pa je ta oseba Slovenec oziroma 

Slovenka.  

11. Izobrazba pri več kot polovici anketirancev vpliva na njihovo bivanje v tujini, večji 

pomen pa predstavlja tistim, ki so dosegli višjo stopnjo izobrazbe (npr. magisterij 

znanosti pred bolonjsko reformo ter doktorat znanosti). Moja hipoteza je potrjena.   

12. Kulturnega šoka večina anketirancev ob prihodu v tujo državo ni doživela, še vedno 

pa jih je bilo nekaj, ki so ga. Ti so ga premagali predvsem s sklepanjem novih 

prijateljstev in s pogostimi stiki z družino, prijatelji, partnerjem, …, ki so ostali v 

Sloveniji. So pa poudarili, da kulturnega šoka ne preboliš, če ostajaš preveč navezan 

na domače spomine, ampak je potrebno sprejeti nove navade ter si ponotranjiti 

življenjski stil novega okolja.  

Moja hipoteza je delno potrjena, saj pridobljeni podatki kažejo, da večina 

anketirancev ne doživi kulturnega šoka, kar je nasprotno postavljeni hipotezi. Še 

vedno pa je del hipoteze o premagovanju kulturnega šoka potrjen. 

13. Največ anketirancev se je v novi državi bolj »domače« počutila po šestih mesecih, 

sledila sta odgovora po treh mesecih in po enem letu. Moja hipoteza je potrjena.  

14. Pri oceni kvalitete življenja v tujini, je kot »boljši kot v Sloveniji« izrazito izstopal 

življenjski standard. Večkrat je za boljšega kot v Sloveniji naveden še odnos ljudi do 

okolja. Ostala merila (čistoča okolja, urejenost stanovanjskih četrti, naselij, odnos ljudi 

do kmetijstva in domače pridelane hrane, občutek varnosti in medsebojni odnosi) so 

približno enaka kot v Sloveniji, čeprav nikjer ne prevladuje oznaka »slabša kot v 

Sloveniji«.  

Moja hipoteza je delno potrjena, saj sta življenjski standard in odnos ljudi do okolja 

večkrat označena za boljša kot v Sloveniji, ostali del hipoteze pa je ovržen, saj nobena 

merila niso bila opažena kot »slabša kot v Sloveniji«, ampak so bila z razmerami v 

Sloveniji približno enaka.  

15. Več kot polovica anketirancev (61%) ne razmišlja še o stalnem prihodu/vrnitvi v 

Slovenijo in samo 26% jih o tem razmišlja. Nekateri so prepričani, da se to ne bo nikoli 

zgodilo, drugi te možnosti ne izpuščajo, vendar bo prišla v poštev šele čez čas.  

Moja hipoteza je potrjena, saj večina anketirancev o (stalni) vrnitvi v Slovenijo (še) ne 

razmišlja.  
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Moj vzorec anketirancev je sestavljala bolj ženska populacija. Največ anketirancev je bilo 

starih od 25 do 29 let, glede zakonskega stana pa jih je največ označilo, da so v zvezi. 3 

najbolj izpostavljene dosežene stopnje izobrazbe so bile: gimnazijsko, srednje poklicno-

tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje; visokošolski 

strokovni in univerzitetni program – 1. bol. st. (največ) in magisterij stroke – 2. bol. st. ali 

univerzitetni programi pred bolonjsko reformo. 

 

Zavedam se, da je bil obseg moje raziskave zelo omejen. Raziskava je v večini temeljila na 

spletni anketi, kar posledično pomeni, da je dosegla predvsem osebe, ki imajo internetno 

povezavo in so domače z elektronskimi mediji. Če bi uporabila drugačno metodologijo, bi 

bila tako moja populacija kot tudi rezultati raziskave najbrž drugačni.  
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https://siol.net/novice/slovenija/vec-izselitev-slovenskih-drzavljanov-iz-domovine-le-se-v-casu-vojne-infografika-
https://www.dnevnik.si/1042747925
https://study.com/academy/lesson/what-is-brain-drain-in-economics-definition-causes-effects-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-brain-drain-in-economics-definition-causes-effects-examples.html
http://www.sociologyguide.com/migration/education-and-migration.php
https://siol.net/novice/slovenija/kdaj-bo-slovenija-nehala-odganjati-talente-in-jih-zacela-privabljati-434613
https://siol.net/novice/slovenija/kdaj-bo-slovenija-nehala-odganjati-talente-in-jih-zacela-privabljati-434613
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10. PRILOGA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Migracije Slovencev 1 

 

 

 

 

  

 
Kratko ime ankete: Migracije Slovencev 1  

Število vprašanj: 43  

Anketa je zaključena.  

Aktivna od: 19.02.2018 Aktivna do: 19.05.2018 

Avtor: polona.usaj  Spreminjal: polona.usaj  

Dne: 05.01.2018 Dne: 20.02.2018 

Opis:   
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Prosila bi Vas, če si lahko vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran odgovorite na nekaj vprašanj v 

zvezi z migracijami Slovencev. Najlepša Vam hvala!   
 

 
Q1 - Koliko ste bili stari, ko ste prvič zapustili Slovenijo za dlje časa (najmanj 3 mesece)?   
 

 

  

 

 
Q2 - V kateri državi trenutno prebivate?   
 

 

  

 

 
Q3 - Kateri je glavni razlog za Vaše sedanje bivanje v tujini?   
Možnih je več odgovorov  
 

 Izobraževanje (npr. obiskovanje univerze v tujini, izpopolnjevanje, ...)   
 Delo/zaposlitev  
 Partnerski odnos   
 Drugo:  

 

 
IF (7) Q3 = [Q3c] ( Partnerski odnos  )    
Q4 - Kdo je dal pobudo za odselitev iz Slovenije?  
 

 Partner   
 Jaz   
 Drugo:  

 

 
IF (9) Q3 = [Q3c] ( Partnerski odnos  )    
Q5 - Kako ste se znašli v novi državi na trgu dela/izobraževanja (ali ste hitro dobili zaposlitev oziroma 

želeno izobraževalno mesto; ste se o tem že kaj doma, pred odhodom pozanimali ali ste vse urejali sproti, 

...)?   
 

 

  

 

 
IF (10) Q3 = [Q3c]   
Q6 - Ali menite, da dejstvo, da ste moški/ženska kakorkoli vpliva na vaš položaj na trgu dela oziroma 

izobraževanja?  
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IF (10) Q3 = [Q3c]   
Q7 - Ali menite, da dejstvo, da prihajate iz Slovenije kaj vpliva na vaš položaj na trgu dela/izobrazbe?  
 

 Da, ostali so domene (večinoma) nezaupljivi zato nisem dobila želenega delovnega mesta  
 Ne  
 Da, zaradi tega dobivam manj možnosti in priložnosti za dokazovanje na svojem delovnem/izobraževalnem 

področju   
 Da, do mene se obnašajo (večinoma) neprijazno  
 Sprva so bili skeptični, potem so me sprejeli medse  
 Drugo:  

 

 
IF (11) Q3 = [Q3c]   
Q8 - Ali ste bili v času odhoda doma v Sloveniji že zaposleni, ali ste se šele izobraževali?   
 

 Bil/bila sem zaposlen/zaposlena  
 Dokončeval/dokončevala sem izobraževanje  
 Bil/bila sem nezaposlen/nezaposlena  
 Drugo:  

 

 
IF (12) Q3 = [Q3c] ( Partnerski odnos  )    
Q9 - Ali s partnerjem razmišljata o stalnem prihodu v Slovenijo?   
 

 Da   
 Ne  
 Drugo:  

 

 
IF (13) Q3 = [Q3a] ( Izobraževanje (npr. obiskovanje univerze v tujini, izpopolnjevanje, ...)  )    
Q10 - Kako ste izvedeli za izobraževalni program, ki ste ga / ki ga obiskujete?   
 

 Preko spleta   
 Preko priporočil prijateljev, znancev, ...  
 Zaradi možnosti, ki jo je nudil šolski/univerzitetni program  
 Drugo:  

 

 
IF (14) Q3 = [Q3a] ( Izobraževanje (npr. obiskovanje univerze v tujini, izpopolnjevanje, ...)  )    
Q11 - Kakšen je po Vaši oceni in izkušnjah odnos profesorjev, predavateljev, ... do študentov na 

izobraževalni ustanovi, ki jo oziroma ste jo obiskovali?   
Možnih je več odgovorov  
 

 Boljši kot v Sloveniji   
 Slabši kot v Sloveniji   
 Približno enak kot v Sloveniji  
 Iskren  
 Spoštljiv  
 Skrben   
 Spodbujajoč   
 Profesionalen   
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 Prijateljski   
 Zahrbten   
 Razumevajoč   
 Odprt   
 Zadržan   
 Potrpežljiv   
 Od študentov veliko zahtevajo   
 Drugo:  

 

 
IF (15) Q3 = [Q3a] ( Izobraževanje (npr. obiskovanje univerze v tujini, izpopolnjevanje, ...)  )    
Q12 - Ali je bilo oziroma je na Vaši izobraževalni ustanovi veliko tujih študentov, ki so prišli na 

izobraževanje, izpopolnjevanje, ... v tujino, tako kot Vi?  
 

 Da  
 Ne  
 Drugo:  

 

 
IF (16) Q3 = [Q3a] ( Izobraževanje (npr. obiskovanje univerze v tujini, izpopolnjevanje, ...)  )    
Q13 - Kako so vas ob prihodu na univerzo oziroma katero od drugih izobraževalnih ustanov sprejeli novi 

sošolci/sošolke?   
Možnih je več odgovorov  
 

 Prijateljsko   
 Sovražno  
 Dobrodušno   
 Odprto   
 Zavistno   
 Tekmovalno   
 Previdno   
 Odobravajoče   
 Drugo:  

 

 
IF (16) Q3 = [Q3a] ( Izobraževanje (npr. obiskovanje univerze v tujini, izpopolnjevanje, ...)  )    
IF (17) Q3 = [Q3a]   
Q14 - Menite, da je dejstvo, da ste moški/ženska kdaj vplivalo na kvaliteto Vašega izobraževanja v tujini 

oziroma na to, kako so se drugi (sošolci/sošolke, profesorji, ...) obnašali do Vas?  
 

 

  

 

 
IF (16) Q3 = [Q3a] ( Izobraževanje (npr. obiskovanje univerze v tujini, izpopolnjevanje, ...)  )    
IF (17) Q3 = [Q3a]   
Q15 - Ali menite, da je dejstvo, da prihajate iz Slovenije, kdaj kakorkoli vplivalo na to, kako so se drugi 

(sošolci/sošolke, profesorji, ostali zaposleni) obnašali do Vas na vašem novem izobraževalnem mestu?  
 

 Da, do mene so se sošolci obnašali bolj neprijazno, profesorji so bili bolj zahtevni in neizprosnih pri mojih 

nalogah  
 Ne, dobil sem enako možnosti in priložnosti za dokazovanje, nobeden me ni gledal "postrani" zaradi tega 

dejstva  
 Da, večkrat sem se počutil/počutila manjvrednega/manjvredno   
 Ne, vendar je bil za to potreben čas   
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 Drugo:  
 

 
IF (18) Q3 = [Q3a] ( Izobraževanje (npr. obiskovanje univerze v tujini, izpopolnjevanje, ...)  )    
Q16 - Kakšno je Vaše mnenje glede šolskega sistema na splošno v državi izobraževanja (v primerjavi s 

Slovenskim)?   
 

 

  

 

 
IF (19) Q3 = [Q3b] ( Iskanje dela )    
Q17 - Kako ste izvedeli za delo, ki ga sedaj opravljate?   
 

 Preko spleta   
 Od sorodnikov, prijateljev   
 Od osebe, ki je delala oziroma dela podobno/enako delo v tej državi   
 Drugo:  

 

 
IF (20) Q3 = [Q3b] ( Iskanje dela )    
Q18 - Kakšen je po Vaši oceni odnos sodelavcev/sodelavk in delodajalca do Vas na trenutnem delovnem 

mestu?   
Možnih je več odgovorov  
 

 Odprt   
 Zadržan   
 Velikodušen   
 Skeptičen   
 Sovražen   
 Spodbujajoč   
 Izogibajoč   
 Tekmovalen   
 Zavisten   
 Omalovažujoč   
 Previden   
 Pokroviteljski   
 Razumevajoč   
 Spoštljiv   
 Ignorantski   
 Drugo:  

 

 
IF (21) Q3 = [Q3b] ( Iskanje dela )    
Q19 - Menite, da je dejstvo, da ste moški/ženska kdaj vplivalo na to, kako so vas pri delu v tujini kdaj 

obravnavali ostali sodelavci/sodelavke, delodajalec?  
 

 Da, zaradi tega sem se moral/morala bolj dokazovati   
 Ne   
 Da, zaradi tega sem pri delu dobil/dobila manj priložnosti in možnosti za dokazovanje  
 Da, do mene so se obnašali nezaupljivo, do mojih odločitev so bili skeptični   
 Drugo:  
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IF (21) Q3 = [Q3b] ( Iskanje dela )    
Q20 - Ali menite, da dejstvo, da prihajate iz Slovenije, kakorkoli vpliva na to, kako so vas pri delu v tujini 

kdaj obravnavali oziroma se do vas obnašali novi sodelavci/sodelavke, delodajalec?   
 

 

  

 

 
IF (22) Q3 = [Q3b] ( Iskanje dela )    
Q21 - Kakšen je po Vaši oceni odnos nadrejenega do zaposlenih na Vašem trenutnem delovnem mestu?   
Možnih je več odgovorov  
 

 Boljši kot v Sloveniji  
 Slabši kot v Sloveniji  
 Približno enak kot v Sloveniji  
 Sproščen   
 Iskren   
 Zaupljiv  
 Spoštljiv   
 Nespoštljiv   
 Hladen   
 Prijateljski   
 Spodbujajoč   
 Delodajalec je zelo zahteven   
 Drugo:  

 

 
IF (23) Q3 = [Q3b] ( Iskanje dela )    
Q22 - Kakšne so po Vaši oceni možnosti za profesionalni razvoj v Vaši trenutni državi?   
 

 

  

 

 
IF (24) Q3 = [Q3b] ( Iskanje dela )    
Q23 - Ali bi se, če bi imeli možnost, še enkrat odločili za odhod, ali bi raje vztrajali doma, v Sloveniji?   
 

 Naredil bi isto  
 Ostal bi v Sloveniji  
 Drugo:  

 

 
Q24 - Ali ste do sedaj živeli že več kot eni tuji državi zaradi dela, izobrazbe, ... (za najmanj tri mesece ali 

dlje)?   
 

 Da  
 Ne   

 

 
IF (25) Q24 = [1] ( Da )    
Q25 - V kolikih?   
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IF (26) Q24 = [1] ( Da )    
Q26 - Ali je bil razlog za odhod vedno enak?   
 

 Da   
 Ne   

 

 
Q27 - Je imela Vaša družina velik vpliv na odločitev o odhodu?  
 

 Da  
 Ne   
 Drugo:  

 

 
IF (27) Q27 = [1] ( Da )    
Q28 - Kakšno je bilo njihovo mnenje o Vašem odhodu?   
 

 Večinoma pozitivno  
 Večinoma negativno  
 Drugo:  

 

 
Q29 - Vas je na Vaši poti v tujino po navadi spremljal še kdo?  
 

 Da  
 Ne   

 

 
IF (28) Q29 = [1] ( Da )    
Q30 - Kdo?   
 

 Partner/partnerica   
 Prijatelj/prijateljica   
 Sodelavec/sodelavka   
 Nekdo izmed sorodnikov   
 Drugo:  

 

 
Q31 - Ste si v času Vaše zaposlitve ali izobraževanja izven Slovenije oblikovali tudi družino ali 

partnerstvo?   
 

 Da  
 Ne   

 

 
IF (29) Q31 = [1] ( Da )    
Q32 - S kom?   
 

 Z osebo z državljanstvom države, v kateri trenutno bivam   
 Z osebo z nekim drugim državljanstvom   
 S Slovencem - s partnerjem sva se preselila skupaj  
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 S Slovencem - partnerja sem srečal, ko sem že živel v tujini  
 Drugo:  

 

 
Q33 - Ali menite, da je vaša stopnja izobrazbe pomemben dejavnik za bivanje v tujini?   
 

 Da  
 Ne   

 

 
Q34 - Ali ste ob prvem odhodu v tujino doživeli kulturni šok?   
 

 Da  
 Ne   
 Drugo:  

 

 
IF (30) Q34 = [1] ( Da )    
Q35 - Kako ste ga "prebrodili"?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Z vključitvijo v skupino s slovenskimi člani (fizično ali preko spleta)  
 S pogostim stikom z družino, prijatelji, partnerjem, ... (po telefonu, preko spletnega pogovora, spletne 

kamere, ...)   
 Z gledanjem slovenskih filmov   
 S poslušanjem slovenske glasbe  
 S sklepanjem novih prijateljstev   
 S pripravljanjem slovenske hrane   
 Drugo:  

 

 
Q36 - Po kolikih mesecih ste se v novi državi že počutili bolj "domače"?   
 

 

  

 

 
Q37 - Kakšna je po vašem ocena kvalitete življenja v kraju kjer živite, v primerjavi s Slovenijo?   
 

 Slabši  Približno enak  Boljši  

Življenjski standard     
Odnos ljudi do okolja     
Čistoča okolja     
Urejenost stanovanjskih četrti, naselij     
Odnos ljudi do kmetijstva in domače pridelane 

hrane    

Občutek varnosti     
Medsebojni odnosi    
 

 
Q38 - Kakšen je po vaših izkušnjah odnos domačinov do tujcev?   
Možnih je več odgovorov  
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 Zadržan   
 Odprt   
 Dobrodušen   
 Pristen   
 Bojazljiv   
 Sprejemajoč   
 Prezirajoč   
 Vzvišen   
 Prijazen   
 Drugo:  

 

 
Q39 - Ali razmišljate o stalni vrnitvi v Slovenijo?   
 

 Da  
 Ne   
 Drugo:  

 

 
Q40 - Spol:  
 

 Moški   
 Ženski   

 

 
Q41 - Starost:   
 

 

  

 

 
Q42 - Zakonski stan:   
 

 Samski  
 Poročen   
 V zvezi   

 

 
Q43 - Kakšna je Vaša najvišja dosežena izobrazba?   
 

 Dokončana osnovna šola   
 Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)  
 Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)   
 Gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje   
 Višješolski strokovni program   
 Visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st.)   
 Magisterij stroke (2. bol. st.), univerzitetni programi pred bolonjsko reformo   
 Magisterij znanosti pred bolonjsko reformo   
 Doktorat znanosti (3. bol. st.)   
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11. PRILOGA 2 

11.1. ANKETNI VPRAŠALNIK ODPRTEGA TIPA ŠT. 1  

Vprašani: Marko Ušaj  

1. Kdaj ste prvič zapustili Slovenijo in koliko ste bili takrat stari? 

Leta 2016, 34 let.  

2. Koliko časa že živite izven Slovenije? Ali je to dlje od prvotno načrtovanega roka? 

2 leti. Nisem načrtoval koliko časa bom v tujini, vedel sem samo, da bo več kot tri leta. 

3. V kateri državi trenutno prebivate? 

Na Švedskem.  

4. Kateri je bil Vaš prvotni razlog za selitev iz Slovenije? 

Dodatna izobrazba, delo, izkušnje, potovanje. 

5. Kako je potekalo sprejemanje odločitev za selitev? 

Po končanem študiju v Sloveniji je bilo jasno, da stabilne službe ne mojem področju ne bo. 

Tako, da sem se dokaj zlahka odločil za dodatne izkušnje v tujini, kljub temu, da tudi tu ni 

neke stabilne pozicije. 

6. V kolikih državah ste že živeli za dlje časa (najmanj tri mesece ali dlje)? Če ste že živeli v več 

kot eni, ali je bil razlog za izselitev vedno isti (npr. izobrazba/služba) ali je bil različen? 

Samo na Švedskem.  

7. Ali menite, da je imela vaša družina vpliv na vašo odločitev o odhodu iz Slovenije? Če da ali 

če ne – kako, zakaj?  

Takratni partner me je me pri tem podpiral. To je imelo največji vpliv. 

8. Koliko otrok šteje vaša izvorna družina? Ali menite, da je v vašem primeru število 

bratov/sester prispevalo k dejstvu, da ste se odločili za odhod?  

3. Ne.  

9. Vas je na vaši poti iz Slovenije spremljal še kdo, morda fant/dekle, prijatelj/prijateljica, 

žena/mož, ki se je potem ravno tako zaposlil (ali ostal) v tujini?  

Da. Žena.  

10. Ste si v času vaše zaposlitve izven Slovenije oblikovali tudi družino ali partnerstvo? Če da, s 

kom (glede na poreklo države: Slovenec, tujec)? 

Ne. 

11. Ali se/ste se v tujini tudi šolali? Če da, kako ste zasledili šolo, ki ste jo oz. jo sedaj 

obiskujete? Je bilo to preko spleta, priporočila,…? 

Ne.  
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12. Kakšen se vam zdi učni program v primerjavi s slovenskim? Kako ste se prilagodili na novo 

učno okolje? Ste hitro sklenili nova prijateljstva? (samo če ste se tudi šolali izven Slovenije, 

sicer vprašanje ni relevantno) 

/ 

13. Kako ste izvedeli za delovno mesto, ki ga sedaj opravljate (v kolikor ste zaposleni)? 

Preko interneta.  

14. Kako so vas na delovnem mestu v tujini sprejeli novi sodelavci in delodajalec? 

Odprto in gostoljubno. Zelo pripravljeni pomagat. 

15. Kakšen je odnos vodje zaposlenih do zaposlenih  (v kolikor ste zaposleni)? 

Zelo sproščen, profesionalen, brez nepotrebnega stresa, spodbujajoč. 

16. Kakšna je Vaša stopnja izobrazbe? Ali menite, da je vaša stopnja izobrazbe pomemben 

dejavnik za ostajanje/bivanje v tujini? 

Doktorat. Bolj kot stopnja izobrazbe je pomembo, kateri poklici so trenutno v pomanjkanju v 

državi, ki si si jo izbral. To je bolj pomembno.  

17. Ali je dejstvo, da ste ženska/moški kdaj vplivalo na to, kako so vas pri delu v tujini 

obravnavali ostali sodelavci/sodelavke? Mislite, da ste zato dobili več/manj priložnosti, da 

se dokažete? 

Ne.  

18. Ali ste doživeli kulturni šok? Če da – kako? Čemu se je bilo v novi državi najtežje prilagoditi? 

(če trenutna država bivanja ni prva, lahko opišete za obe državi (ali več) in med sabo 

primerjate intenziteto, kako ste novo okolje doživeli prvič in kako drugič (tretjič,…), ali je 

bila v drugo lažja vključitev v družbo in sprejeti nove navade,…) 

Nisem imel kakega kulturnega soka, saj sem ven sel po nove izkušnje in stvari na katere nisem 

bil navajen so se mi zdele zelo zanimive, zato se  nisem imel problema prilagoditi. 

19. Po kolikem času ste se počutili v novi državi že bolj »domače«? (primerjava med prvo in 

drugo (tretjo,…) državo)  

V državi, kjer trenutno sem, lahko rečem da se po skoraj dveh letih počutim kar domače. 

20. Kakšna je po vaši oceni kvaliteta življenja v kraju, kjer živite, v primerjavi s Slovenijo? (sem 

vključite: odnos ljudi do okolja – koliko si ljudje prizadevajo za varovanje okolja, življenjski 

standard, stroški/cene stanovanj, cene hrane, pijače, oblek, obiskov restavracije, kulturnih 

ustanov…, povprečna plača glede na vašo zaposlitev (oz. povprečna velikost štipendije), 

urejenost stanovanjskih četrti, naselij, čistoča mest, koliko dajejo ljudje na kmetijstvo in 

domačo pridelavo hrane, kolikšen je občutek varnosti in dejanska varnost (se dogajajo 

pogosti ropi, je velikokrat v bližini policija, ali in kako se kaže strah v odnosu do 

terorističnih napadov)). (samo za trenutno državo, enako tudi za vsa nadaljnja vprašanja)  
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Odnos ljudi do okolja: na zunaj zgleda vse OK. 

Prizadevajo za varovanje okolja: ločevanje odpadkov, vračanje embalaže (za eno pločevinko 

ali plastenko dobiš 10 centov) 

Povprečna plača glede na vašo zaposlitev (oz. povprečna velikost štipendije): večja za 50-75 

%. 

Urejenost stanovanjskih četrti, naselij, čistoča mest: stanovanja so dobro urejena. Ko pa 

stanovanje najameš, dobiš neopremljeno in si moraš vse sam kupit. 

Cene hrane, pijače, oblek, obiskov restavracije: Cene cisto osnovnih živil so primerljive 

oziroma malo dražje. Kar je pa več kot osnovno, je pa drago. Nove obleke so drage. Imajo pa 

dober sistem trgovin, kjer prodajajo za zelo malo denarja (okrog 1 EUR) rabljena oblačila. Ta 

so zelo dobra, tako, da večinoma grem kar tja po nakupih. Restavracije, gostilne in podobno 

zelo drago. Morda gres enkrat na mesec ven na pivo. 

Koliko dajejo ljudje na kmetijstvo in domačo pridelavo hrane: 

drzava kot taka spodbuja kmetijstvo in pridelavo hrane. Ce je hrana bila pridelana v državi, 

ima ta posebno oznako, in jo ljudje radi kupujejo. Po drugi strani ljudje nimajo nobenega 

odnosa do pridelave hrane doma na vrtu. V mestu, kjer živim praktično ne vidiš vrtov. Malo 

bolje je s sadnim drevjem. 

Kolikšen je občutek varnosti in dejanska varnost (se dogajajo pogosti ropi, je velikokrat v 

bližini policija, ali in kako se kaže strah v odnosu do terorističnih napadov): vse je v redu. 

Policije se nisem slišal iti po cesti s sireno. 

21. Kakšen je odnos domačinov do tujcev? 

Večinoma je v redu, sploh na delovnem mestu. Se pa seveda najdejo izjeme, ki so do tujcev 

nezaupljivi in zadržani. Zelo pomaga, če znaš domači jezik. 

22. Ali bi se, če bi imeli možnost, še enkrat odločili za odhod, ali bi raje vztrajali doma,  v 

Sloveniji?  

Zagotovo bi se odločil enako. Še prej bi sel (Erasmus izmenjava, doktorat v tujini oziroma 

takoj po doktoratu v tujino, itd.) 

23. Ali razmišljate o vrnitvi v Slovenijo? Če ne – kaj bi vas prepričalo, da se vrnete v Slovenijo 

oz. kateri dejavniki so za vas pomembni v tem smislu?   

Zaenkrat o tem ne razmišljam in se vidim nadaljevati kariero, kjer trenutno sem. Da bi se vrnil 

v Slovenijo bi se moralo poklopit veliko dejavnikov: normalna služba z normalnim razmerjem 

med delom in družino oziroma prostim časom z dobrimi odnosi med zaposlenimi. Potem 

splošna družbena in politična klima, ki bi morala temeljiti na človekovih pravicah, ohranjanju 

okolja, delujočem in poštenem pravnem redu, državni birokraciji, ki bi spodbujala 
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podjetništvo, malega kmeta in ekološko pridelavo hrane, delujoč zdravstveni in pokojninski 

sistem, itd. 
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11.2. ANKETNI VPRAŠALNIK ODPRTEGA TIPA ŠT. 2 

Vprašani: Helena Uršič  

1. Kdaj ste prvič zapustili Slovenijo in koliko ste bili takrat stari? 

Prvič sem zapustila Slovenijo v zadnjem letniku univerzitetnega študija, leta 2012, ko sem se 

preselila na Dunaj zaradi študijske izmenjave in kasneje prakse na slovenskem 

veleposlaništvu. Za stalno pa sem se preselila takoj po zaključku študija prava, leta 2013, ko 

sem se odločila za odhod na Nizozemsko. 

2. Koliko časa že živite izven Slovenije? Ali je to dlje od prvotno načrtovanega roka? 

Zunaj Slovenije živim že več kot pet let. Po pravici povedano nisem nikoli posebej načrtovala, 

koliko časa bom ostala v tujini. Sprva sem imela plan za eno leto, potem pa so se zadeve na 

osebnem in kariernem področju drugače razvile, in ostala sem vse do danes.  

3. V kateri državi trenutno prebivate? 

Trenutno sem v ZDA.  

4. Kateri je bil Vaš prvotni razlog za selitev iz Slovenije? 

Študij mednarodnega gospodarskega prava v angleščini, ki v Sloveniji ni bil na voljo. Sedaj pa 

je primarni razlog boljše poklicne in akademske možnosti na mojem raziskovalnem področju. 

5. Kako je potekalo sprejemanje odločitev za selitev? 

Ni bilo nobene posebne odločitve. Že dlje časa sem bila odločena, da bom študij nadaljevala v 

tujini, bilo je le vprašanje, kje. Ko se je moj fant Tadej zaradi nove službe preselil na 

Nizozemsko, ni bilo nobenega dvoma več, da se prijavim na eno izmed nizozemskih univerz. 

6. V kolikih državah ste že živeli za dlje časa (najmanj tri mesece ali dlje)? Če ste že živeli v več 

kot eni, ali je bil razlog za izselitev vedno isti (npr. izobrazba/služba) ali je bil različen? 

V Avstriji, Na Nizozemskem, v ZDA (od januarja dalje za vsaj 1 leto). Dejansko je bil razlog za 

selitev vedno neka sprememba na kariernem področju.  

7. Ali menite, da je imela vaša družina vpliv na vašo odločitev o odhodu iz Slovenije? Če da ali 

če ne – kako, zakaj?  

Starši so me spodbujali k prvotnemu planu, da v tujini specializiram znanje prava, kasneje pa 

je bil pomemben moj zaročenec Tadej, ki je vedel za mojo željo ostati v tujini in mi jo pomagal 

uresničiti. 

8. Koliko otrok šteje vaša izvorna družina? Ali menite, da je v vašem primeru število 

bratov/sester prispevalo k dejstvu, da ste se odločili za odhod?  

3. Ne, ne imelo vpliva. Odločitev je bila moja, samostojna. 

9. Vas je na vaši poti iz Slovenije spremljal še kdo, morda fant/dekle, prijatelj/prijateljica, 

žena/mož, ki se je potem ravno tako zaposlil (ali ostal) v tujini?  

Ja, moj fant, ki sem se mu pridružila v tujini in s katerim sva sla skupaj skozi vsa ta leta. 
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10. Ste si v času vaše zaposlitve izven Slovenije oblikovali tudi družino ali partnerstvo? Če da, s 

kom (glede na poreklo države: Slovenec, tujec)? 

Še ne. Se bova pa s Tadejem, mojim fantom, junija poročila in načrtujeva družino. 

11. Ali se/ste se v tujini tudi šolali? Če da, kako ste zasledili šolo, ki ste jo oz. jo sedaj 

obiskujete? Je bilo to preko spleta, priporočila,…? 

Ja. Vse podatke o soli in programih sem našla na internetu. 

12. Kakšen se vam zdi učni program v primerjavi s slovenskim? Kako ste se prilagodili na novo 

učno okolje? Ste hitro sklenili nova prijateljstva? (samo če ste se tudi šolali izven Slovenije, 

sicer vprašanje ni relevantno) 

Učni program je bolj usmerjen v timsko delo, ne nujno bolj studijsko zahteven, vendar pa 

zahteva več samostojnega dela, proaktivnosti od študenta in je zelo mednarodno odprt. S 

prilagajanjem nisem imela posebnih težav. Prijateljstva pa sem sklepala počasi, mogoče tudi 

zato, ker sem živela izven kampusa in razen med predavanji nisem bila v stiku s sošolci. 

13. Kako ste izvedeli za delovno mesto, ki ga sedaj opravljate (v kolikor ste zaposleni)? 

Pošiljala sem prošnje za zaposlitev in poklicali so me iz nekaj podjetij, kamor sem potem šla 

na intervju. Izbrala sem tisto, ki se mi je zdelo najbolj zanimivo in primerno. 

14. Kako so vas na delovnem mestu v tujini sprejeli novi sodelavci in delodajalec? 

Sprejeli so me lepo, brez posebnosti. Nudili so mi iste ugodnosti kot tistim novim zaposlenim, 

ki so bili domačini. 

15. Kakšen je odnos vodje zaposlenih do zaposlenih  (v kolikor ste zaposleni)? 

Zelo sproščen, neformalen, odprt. Moja nadrejena je direktorica instituta in akademska 

profesorica. Zaradi akademskega okolja sta nas odnos in delo že na splošno zelo fleksibilna in 

odprta. 

16. Kakšna je Vaša stopnja izobrazbe? Ali menite, da je vaša stopnja izobrazbe pomemben 

dejavnik za ostajanje/bivanje v tujini? 

Sem tik pred doktoratom. Seveda, dobra izobrazba je v tujini zelo cenjena in prav zaradi tega 

se mi odpirajo možnosti. Vendar pa sama stopnja izobrazbe ni ključna, da ostajam v tujini. 

Bolj je pomembno področje, s katerimi se ukvarjam in je doma manj razvito. 

17. Ali je dejstvo, da ste ženska/moški kdaj vplivalo na to, kako so vas pri delu v tujini 

obravnavali ostali sodelavci/sodelavke? Mislite, da ste zato dobili več/manj priložnosti, da 

se dokažete? 

Ne.  

18. Ali ste doživeli kulturni šok? Če da – kako? Čemu se je bilo v novi državi najtežje prilagoditi? 

(če trenutna država bivanja ni prva, lahko opišete za obe državi (ali več) in med sabo 
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primerjate intenziteto, kako ste novo okolje doživeli prvič in kako drugič (tretjič,…), ali je 

bila v drugo lažja vključitev v družbo in sprejeti nove navade,…) 

Manjši kulturni sok sem doživela pri selitvi z Nizozemske v ZDA, predvsem zaradi drugačnih 

navad, npr. uporaba avtov namesto koles, potrošniška kultura, nizka kvaliteta hrane, velike 

socialne razlike. 

19. Po kolikem času ste se počutili v novi državi že bolj »domače«? (primerjava med prvo in 

drugo (tretjo,…) državo)  

Rabila sem pribl. 4 leta, da sem se na Nizozemskem povsem udomačila, se naučila lokalnega 

jezika in zares vzljubila državo. Upam, da bo v ZDA slo hitreje, glede na to da že znam jezik. 

20. Kakšna je po vaši oceni kvaliteta življenja v kraju, kjer živite, v primerjavi s Slovenijo? (sem 

vključite: odnos ljudi do okolja – koliko si ljudje prizadevajo za varovanje okolja, življenjski 

standard, stroški/cene stanovanj, cene hrane, pijače, oblek, obiskov restavracije, kulturnih 

ustanov…, povprečna plača glede na vašo zaposlitev (oz. povprečna velikost štipendije), 

urejenost stanovanjskih četrti, naselij, čistoča mest, koliko dajejo ljudje na kmetijstvo in 

domačo pridelavo hrane, kolikšen je občutek varnosti in dejanska varnost (se dogajajo 

pogosti ropi, je velikokrat v bližini policija, ali in kako se kaže strah v odnosu do 

terorističnih napadov)). (samo za trenutno državo, enako tudi za vsa nadaljnja vprašanja)  

((Odgovarjam za Nizozemsko, ki jo bolje poznam. V ZDA sem se ravno preselila)) 

Odnos ljudi do okolja je kar v redu, ljudje so povezani z naravo in zelo »outdoor«. Zaradi tega 

so tudi bolj pozorni na to, kar se dogaja z naravo. Življenjski standard je visok, cene hrane, 

pijače in oblek so primerljive s Slovenijo, plače pa precej višje. Cene obrokov v restavracijah 

so višje kot v Sloveniji (tudi recimo pijač, kavic ...).  

Stanovanjske četrti in mesta so zelo urejena, drzava-občine posvetijo temu veliko pozornosti. 

Kmetijstvo je intenzivno, vendar pa postaja biološka pridelava vedno bolj pomembna. Da bi 

doma pridelovali hrano, pa ni navada. Varnost je na visokem nivoju, z izjemo nekaterih velikih 

mest kot sta Amsterdam in Rotterdam. Strah pred terorističnimi napadi sicer obstaja, a 

zaenkrat Nizozemska ostaja varna. 

21. Kakšen je odnos domačinov do tujcev? 

Na Nizozemskem so domačini do tujcev zelo »sprejemajoči«. Dobro komunicirajo v angleščini 

in so navajeni na sodelovanje s tujimi kolegi. Seveda pa vzpostaviti iskreno prijateljstvo z 

Nizozemci ni lahko, vsaj dokler ne spregovoriš njihovega jezika in dobro razumeš njihove 

navade. 

22. Ali bi se, če bi imeli možnost, še enkrat odločili za odhod, ali bi raje vztrajali doma,  v 

Sloveniji?  
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Absolutno bi se odločila za odhod. Življenje v tujini me je obogatilo z izkušnjami in znanjem, ki 

ga doma ne bi mogla nikoli dobiti v taki meri. 

23. Ali razmišljate o vrnitvi v Slovenijo? Če ne – kaj bi vas prepričalo, da se vrnete v Slovenijo 

oz. kateri dejavniki so za vas pomembni v tem smislu?   

Zaenkrat ne. Bi se vrnila, če bi obstajale možnosti za delo, ki bi mi prinašalo podobne izzive, 

kot to, ki ga trenutno opravljam. 
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11.3.  ANKETNI VPRAŠALNIK ODPRTEGA TIPA ŠT. 3 

Vprašani: Tadej Vrabec  

1. Kdaj ste prvič zapustili Slovenijo in koliko ste bili takrat stari? 

Prvič sem v tujino za nekoliko dlje časa odšel v času dodiplomskega študija, ko se bil star 21 

let (leta 2009). Takrat sem en semester preživel na izmenjavi na Dunaju. Za dlje časa pa sem 

se odselil pri 24. letih.  

2. Koliko časa že živite izven Slovenije? Ali je to dlje od prvotno načrtovanega roka? 

Po odhodu se, razen ne obisk k družini in dopust, nisem vračal. Razlog za selitev je bila 

enoletna praksa na Nizozemskem pri podjetju Nike, tako da sem imel zastavljen plan zgolj za 

leto vnaprej. Ob odhodu nisem imel natančnih planov, kaj bo po tem letu oz. kje natančno 

bom živel. 

3. V kateri državi trenutno prebivate? 

V ZDA. 

4. Kateri je bil Vaš prvotni razlog za selitev iz Slovenije? 

Enoletna praksa na Nizozemskem pri podjetju Nike.  

5. Kako je potekalo sprejemanje odločitev za selitev? 

Del magistrskega študijskega programa na EF, ki sem ga obiskoval, je bila tudi možnost 

enoletne študijske prakse v zadnjem letu. Ker mi v Sloveniji ni uspelo najti nobene zanimive 

možnosti, sem začel na internetu iskati možnosti v tujini. 

6. V kolikih državah ste že živeli za dlje časa (najmanj tri mesece ali dlje)? Če ste že živeli v več 

kot eni, ali je bil razlog za izselitev vedno isti (npr. izobrazba/služba) ali je bil različen? 

Polletna študijska izmenjava na Dunaju, 5 let na Nizozemskem, od julija 2017 v ZDA. V ZDA 

sem se preselil zaradi službe. 

7. Ali menite, da je imela vaša družina vpliv na vašo odločitev o odhodu iz Slovenije? Če da ali 

če ne – kako, zakaj?  

Niti ne. So me pa vedno podpirali pri mojih odločitvah. 

8. Koliko otrok šteje vaša izvorna družina? Ali menite, da je v vašem primeru število 

bratov/sester prispevalo k dejstvu, da ste se odločili za odhod?  

Imam starejšo sestri, ki živi v Sloveniji, in ni bilo nikakršnega vpliva. 

9. Vas je na vaši poti iz Slovenije spremljal še kdo, morda fant/dekle, prijatelj/prijateljica, 

žena/mož, ki se je potem ravno tako zaposlil (ali ostal) v tujini?  

Prvotno ne, se je pa čez nekaj časa za mano preselila tudi punca, s katero sva bila skupaj že 

prej v Sloveniji. Sedaj sva v tujini skupaj. 

10. Ste si v času vaše zaposlitve izven Slovenije oblikovali tudi družino ali partnerstvo? Če da, s 

kom (glede na poreklo države: Slovenec, tujec)? 
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Ne.  

11. Ali se/ste se v tujini tudi šolali? Če da, kako ste zasledili šolo, ki ste jo oz. jo sedaj 

obiskujete? Je bilo to preko spleta, priporočila,…? 

Razen študijske izmenjave nisem v tujini obiskoval nobene univerze oz. se šolal. 

12. Kakšen se vam zdi učni program v primerjavi s slovenskim? Kako ste se prilagodili na novo 

učno okolje? Ste hitro sklenili nova prijateljstva? (samo če ste se tudi šolali izven Slovenije, 

sicer vprašanje ni relevantno) 

/ 

13. Kako ste izvedeli za delovno mesto, ki ga sedaj opravljate (v kolikor ste zaposleni)? 

Za službo pri podjetju, kjer sem trenutno zaposlen (Johnson&Johnson), sem najprej izvedel na 

internetu. Brskal sem po raznih »job board« straneh in iskal službe, ki so me zanimale. Selitev 

z Nizozemske v ZDA je bila znotraj podjetja in do nje sem prišel na podlagi dobrega dela in 

networkinga v podjetju. 

14. Kako so vas na delovnem mestu v tujini sprejeli novi sodelavci in delodajalec? 

Z delom v tujini in sodelavci imam zelo pozitivne izkušnje. Pri podjetju Nike je bil kolektiv zelo 

mednaroden in to, da sem bil tujec, ni bilo nič nenavadnega. 

15. Kakšen je odnos vodje zaposlenih do zaposlenih  (v kolikor ste zaposleni)? 

Kultura v podjetju in odnosi med zaposlenimi so na zelo visokem nivoju. Ne glede na položaj 

in funkcijo v podjetju, so ljudje dostopni in vse obravnavajo kot sebi enake. Čeprav hierarhija 

na papirju in funkcijah obstaja, se v praksi ne čuti, da bi to kakor koli vplivalo na medsebojne 

odnose. Vodje so vedno pripravljeni pomagati tako glede službenih zadev, kot tudi v primeru, 

da gre za bolj osebne stvari. 

16. Kakšna je Vaša stopnja izobrazbe? Ali menite, da je vaša stopnja izobrazbe pomemben 

dejavnik za ostajanje/bivanje v tujini? 

Sem diplomiran ekonomist in magister poslovnih ved (bolonjski sistem). Službe, na katere 

sem se prijavljal, so zahtevale vsaj »bachelor« izobrazbo kot minimalen kriterij. Višja stopnja 

izobrazbe je prednost, ni pa pogoj. Seveda so za nekatere druge službe in poklice kriteriji 

drugačni. Je pa največkrat izobrazba minimalen pogoj, več štejejo relevantne delovne 

izkušnje. 

17. Ali je dejstvo, da ste ženska/moški kdaj vplivalo na to, kako so vas pri delu v tujini 

obravnavali ostali sodelavci/sodelavke? Mislite, da ste zato dobili več/manj priložnosti, da 

se dokažete? 

V podjetjih in okolju, kjer sem do sedaj delal, spol ni imel (nima) vpliva pri iskanju službe. 

18. Ali ste doživeli kulturni šok? Če da – kako? Čemu se je bilo v novi državi najtežje prilagoditi? 

(če trenutna država bivanja ni prva, lahko opišete za obe državi (ali več) in med sabo 
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primerjate intenziteto, kako ste novo okolje doživeli prvič in kako drugič (tretjič,…), ali je 

bila v drugo lažja vključitev v družbo in sprejeti nove navade,…) 

Malo že. Najtežje v novi državi je, ker si navadno ob prihodu prepuščen sam sebi in nikogar 

ne poznaš, potrebno pa je tudi urediti številne dokumente, najti stanovanje, ga opremiti, itd. 

Na Nizozemskem je bila velika sprememba jezik, ki je zelo poseben in zahteven.  Na srečo vsi 

zelo dobro govorijo tudi angleško. V ZDA je jezik manjša ovira, so pa navade zelo drugačne in 

razlike med ljudmi ogromne. Določeni predeli mest so tudi zelo nevarni in na splošno je 

občutek varnosti slabši, kar zahteva nekoliko prilagajanja. 

19. Po kolikem času ste se počutili v novi državi že bolj »domače«? (primerjava med prvo in 

drugo (tretjo,…) državo)  

Moja izkušnja je, da običajno traja nekaj mesecev, da si urediš vse administrativne zadeve, si 

najdeš stanovanje in ga opremiš po svojih željah. Ko imaš vse te osnovne stvari urejene, 

začneš delati na temu, da si življenje in prosti čas začneš zapolnjevati s stvarmi, ki jih imaš rad 

in se potem življenje ponovno začne vračati v neke normalne okvire. Takrat se navadno začne 

prvič pojavljati občutek domačnosti tudi v novem okolju. Seveda pomaga, če v tujini nisi sam 

in imaš ob sebi ljudi, ki jih imaš rad. 

20. Kakšna je po vaši oceni kvaliteta življenja v kraju, kjer živite, v primerjavi s Slovenijo? (sem 

vključite: odnos ljudi do okolja – koliko si ljudje prizadevajo za varovanje okolja, življenjski 

standard, stroški/cene stanovanj, cene hrane, pijače, oblek, obiskov restavracije, kulturnih 

ustanov…, povprečna plača glede na vašo zaposlitev (oz. povprečna velikost štipendije), 

urejenost stanovanjskih četrti, naselij, čistoča mest, koliko dajejo ljudje na kmetijstvo in 

domačo pridelavo hrane, kolikšen je občutek varnosti in dejanska varnost (se dogajajo 

pogosti ropi, je velikokrat v bližini policija, ali in kako se kaže strah v odnosu do 

terorističnih napadov)). (samo za trenutno državo, enako tudi za vsa nadaljnja vprašanja)  

V kraju, kjer trenutno živim v ZDA, je kvaliteta življenja glede narave, okolja in odnosov med 

ljudmi zagotovo nižja kot v Sloveniji. Cene v trgovinah za izdelke podobne kvalitete so precej 

višje. Veliko je hrane slabe kvalitete. Cene nekaterih storitev so podobne (npr. Frizer), 

določenih pa precej dražje. Kar se splošne urejenosti in standarda tice so razlike ogromne in 

je posledično precej odvisno kateremu razredu pripadaš. Revni ljudje živijo v slabih pogojih in 

soseskah, kjer je veliko kriminala. Bogati in ljudje z dobrimi službami pa v popolnem 

nasprotju. V Sloveniji so razlike precej manjše. 

21. Kakšen je odnos domačinov do tujcev? 

Ker imajo v Ameriki ljudje prednike z vsega sveta, je veliko priseljevanja in vsi govorijo 

angleško, velikokrat niti ni opazno, da si tujec. Kako te družba sprejema je precej odvisno od 

tega, kdo si. Če si belec z dobro službo, navadno nimaš težav s tem, da te ljudje ne bi sprejeli 
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oz. da bi nate gledali zviška. Rasizem je prisoten in barva kože ima še vedno velik vpliv v 

družbi. 

22. Ali bi se, če bi imeli možnost, še enkrat odločili za odhod, ali bi raje vztrajali doma,  v 

Sloveniji?  

V istih okoliščinah bi se odločil ponovno enako. 

23. Ali razmišljate o vrnitvi v Slovenijo? Če ne – kaj bi vas prepričalo, da se vrnete v Slovenijo 

oz. kateri dejavniki so za vas pomembni v tem smislu?   

Trenutno o vrnitvi ne razmišljam aktivno. Je pa ne izključujem in se na splošno v življenju 

odločam glede na to, kako se stvari odvijajo. Trenutno mi je zagotovo pomembno, da imam 

dobro službo, ki mi omogoča, da počnem, kar mi je všeč in v čemer sem dober. Posledično je 

služba glavni razlog za selitve. 
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11.4. ANKETNI VPRAŠALNIK ODPRTEGA TIPA ŠT. 4 

Vprašani: Meta Fajdiga  

1. Kdaj ste prvič zapustili Slovenijo in koliko ste bili takrat stari? 

1992; eno leto. 

2. Koliko časa že živite izven Slovenije? Ali je to dlje od prvotno načrtovanega roka? 

Izven Slovenije sem živela 4 leta in pol, 2 leti in pol več od na začetku načrtovanega. 

3. V kateri državi trenutno prebivate? 

V Sloveniji.  

4. Kateri je bil Vaš prvotni razlog za selitev iz Slovenije? 

Študij.  

5. Kako je potekalo sprejemanje odločitev za selitev? 

Odločitev za selitev je prišla kot posledica iskanja zame ustreznejšega študija od tistega, ki je 

na voljo v Sloveniji.  

6. V kolikih državah ste že živeli za dlje časa (najmanj tri mesece ali dlje)? Če ste že živeli v več 

kot eni, ali je bil razlog za izselitev vedno isti (npr. izobrazba/služba) ali je bil različen? 

Samo v eni. 

7. Ali menite, da je imela vaša družina vpliv na vašo odločitev o odhodu iz Slovenije? Če da ali 

če ne – kako, zakaj?  

Idejno ne. Brez začetne finančne podpore pa moj študij v tujini ne bi bil mogoč. 

8. Koliko otrok šteje vaša izvorna družina? Ali menite, da je v vašem primeru število 

bratov/sester prispevalo k dejstvu, da ste se odločili za odhod?  

3. Ni prispevalo. 

9. Vas je na vaši poti iz Slovenije spremljal še kdo, morda fant/dekle, prijatelj/prijateljica, 

žena/mož, ki se je potem ravno tako zaposlil (ali ostal) v tujini?  

Da. Prijateljica. 

10. Ste si v času vaše zaposlitve izven Slovenije oblikovali tudi družino ali partnerstvo? Če da, s 

kom (glede na poreklo države: Slovenec, tujec)? 

Partnerstvo s Slovencem. 

11. Ali se/ste se v tujini tudi šolali? Če da, kako ste zasledili šolo, ki ste jo oz. jo sedaj 

obiskujete? Je bilo to preko spleta, priporočila,…? 

Da. Šola je bila zame drugotnega pomena. Za študij na Visoki šola za umetnost v Zürichu sem 

se odločila zato, ker tam poučuje profesor Konstantin Šerbakov.    

12. Kakšen se vam zdi učni program v primerjavi s slovenskim? Kako ste se prilagodili na novo 

učno okolje? Ste hitro sklenili nova prijateljstva? (samo če ste se tudi šolali izven Slovenije, 

sicer vprašanje ni relevantno) 
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Precej zahtevnejši od slovenskega. Sklepanje novih prijateljstev je trajalo več kot traja v 

Sloveniji. 

13. Kako ste izvedeli za delovno mesto, ki ga sedaj opravljate (v kolikor ste zaposleni)? 

/ 

14. Kako so vas na delovnem mestu v tujini sprejeli novi sodelavci in delodajalec? 

/ 

15. Kakšen je odnos vodje zaposlenih do zaposlenih  (v kolikor ste zaposleni)? 

/ 

16. Kakšna je Vaša stopnja izobrazbe? Ali menite, da je vaša stopnja izobrazbe pomemben 

dejavnik za ostajanje/bivanje v tujini? 

7. (v tujino sem odšla zaradi šolanja). 

17. Ali je dejstvo, da ste ženska/moški kdaj vplivalo na to, kako so vas pri delu v tujini 

obravnavali ostali sodelavci/sodelavke? Mislite, da ste zato dobili več/manj priložnosti, da 

se dokažete? 

/ 

18. Ali ste doživeli kulturni šok? Če da – kako? Čemu se je bilo v novi državi najtežje prilagoditi? 

(če trenutna država bivanja ni prva, lahko opišete za obe državi (ali več) in med sabo 

primerjate intenziteto, kako ste novo okolje doživeli prvič in kako drugič (tretjič,…), ali je 

bila v drugo lažja vključitev v družbo in sprejeti nove navade,…) 

Ne. Tuj pa mi je bil sicer prijazen, pa  vendar zelo rezerviran odnos do tujcev. 

19. Po kolikem času ste se počutili v novi državi že bolj »domače«? (primerjava med prvo in 

drugo (tretjo,…) državo)  

Bolj domače sem se začela počutiti po dveh letih. Še vedno pa se nisem počutila, kot da bi to 

bil moj dom.  

20. Kakšna je po vaši oceni kvaliteta življenja v kraju, kjer živite, v primerjavi s Slovenijo? (sem 

vključite: odnos ljudi do okolja – koliko si ljudje prizadevajo za varovanje okolja, življenjski 

standard, stroški/cene stanovanj, cene hrane, pijače, oblek, obiskov restavracije, kulturnih 

ustanov…, povprečna plača glede na vašo zaposlitev (oz. povprečna velikost štipendije), 

urejenost stanovanjskih četrti, naselij, čistoča mest, koliko dajejo ljudje na kmetijstvo in 

domačo pridelavo hrane, kolikšen je občutek varnosti in dejanska varnost (se dogajajo 

pogosti ropi, je velikokrat v bližini policija, ali in kako se kaže strah v odnosu do 

terorističnih napadov)). (samo za trenutno državo, enako tudi za vsa nadaljnja vprašanja)  

Življenjski stroški so neprimerljivo višji (najemnina, cene hrane, oblačil…). Kvaliteta hrane v 

trgovinah je večja. Ker ima država (Švica) visok standard, si lahko veliko ljudi privošči lokalno 
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pridelano (bio)hrano. Mesta so bolj urejena in čista kot v Sloveniji. Ozaveščenost v zvezi z 

ekologijo je visoka. Varnost primerljiva. 

21. Kakšen je odnos domačinov do tujcev? 

V stik z domačini je zaradi narave in intenzivnosti študija bilo skoraj nemogoče priti. Sicer so 

prijazni, hkrati  pa zelo rezervirani in previdni. Prijateljstvo se gradi zelo dolgo. 

22. Ali bi se, če bi imeli možnost, še enkrat odločili za odhod, ali bi raje vztrajali doma,  v 

Sloveniji?  

Še enkrat se bi odločila enako. 

23. Ali razmišljate o vrnitvi v Slovenijo? Če ne – kaj bi vas prepričalo, da se vrnete v Slovenijo 

oz. kateri dejavniki so za vas pomembni v tem smislu?   

V Slovenijo sem se pravkar vrnila.  

 


