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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava skupino mladih Slovencev, ki so v sebi odkrili željo in moč za 

odkrivanje novih priložnosti ter so v upanju na uresničitev različnih osebnih ciljev zapustili 

domovino in si oblikovali novo življenje v tujini. In ker se v tujino podaja vedno večji delež 

mladih, njihove zgodbe in izkušnje pa zaenkrat še niso bile raziskovane, je to področje z 

raziskovalnega vidika zanimivo.  

Teoretični del pričenjam z opredelitvijo migracij ter nadaljujem s teorijami migracij. Sledi 

podpoglavje o vzrokih in motivih migracij, celotno poglavje pa zaključim s teorijami 

prilagajanja. Drugo poglavje je namenjeno obravnavi identitete kot dinamičnega konstrukta, 

saj postmoderna velja za čas izgube identitetne trdnosti, s čimer se vsak na svoj način soočajo 

tudi migranti. Poglavje vsebuje obravnavo razlikovanja kot pogoja identitete, definicijo 

etnične identitete, proces akulturacije priseljencev ter obravnavo različnih oblik kapitala in 

njihovega vpliva na življenja migrantov. Zaključim ga s pisanjem o sodobnih hibridnih 

identitetah. Tretje in četrto poglavje se nanašata na t.i. beg možganov, saj gre pri mladih 

migrantih pogosto ravno za tovrstno obliko sodobnih mednarodnih migracij. V petem in 

hkrati zadnjem poglavju teoretičnega dela, pa povzemam statistične podatke različnih 

raziskav, z namenom boljšega razumevanja trenutnega stanja v Sloveniji na področju 

mednarodnega preseljevanja. 

Empirični del sloni na kvalitativni raziskavi, ki preko deskriptivne analize delno strukturiranih 

intervjujev z osmimi mladimi, kateri so se iz različnih razlogov izselili iz Slovenije in si v 

tujini ustvarili novo življenje, poskuša čim bolj podrobno prikazati njihove zgodbe in 

izkušnje. Rezultati analize so prikazani s pomočjo tabel, na katerih temelji interpretacija 

odgovorov intervjuvancev. Pričujoče delo tako ponuja vpogled v proces odločanja o tako 

pomembnem koraku, razloge za selitev, vpogled v osebno doživljanje odhoda, cilje, ki jih 

mladi želijo v tujini doseči in jih ženejo naprej, razlike v življenjskih slogih doma in v tujini, 

ohranjanje stikov s sorodniki in partnerji, možnosti za partnersko in/ali družinsko življenje, 

predstave o prihodnosti. 

Z izvedbo raziskave sem prišla do ugotovitve, da je bil v analiziranem vzorcu najpogostejši 

vzrok za odhod v tujino ekonomske narave. Intervjuvanci so si želeli boljših delovnih pogojev 

in višjih plačil za opravljeno delo. K odhodu so jih spodbudile tudi možnosti pridobivanja 

novih znanj in izkušenj ter možnost osamosvojitve od staršev. V tujini so si večinoma uspeli 

poiskati ustrezne zaposlitve, posledica česar so urejeni ekonomski statusi in bivanjske 



 
 

razmere. Odhod v tujino je nedvomno zaznamoval življenjske poteke sogovornikov. Potrebno 

se je bilo prilagoditi uporabi tujega jezika in multikulturnemu okolju. Prosti čas si je treba 

znati zelo dobro organizirati zaradi daljših delovnikov. Hkrati življenje v tujini prinaša 

pridobitev na področju samostojnosti ter višjo samozavest, kar ima pomembno vlogo pri 

prehodu mladih v odraslost. Pri načrtih za prihodnost so si sogovorniki enotni v tem, da si 

zaenkrat še ne nameravajo ustvariti lastnih družin. Odgovori o morebitni vrnitvi v Slovenijo 

pa nakazujejo, da naša država trenutno ni dovolj perspektivna, da bi privabila nazaj že 

odseljene mlade. 

V empiričnem delu sem poskušala zajeti čim več vidikov življenja mladih v tujini, saj po 

mojem mnenju le tako lahko bolje razumemo ozadje odseljevanja in bega možganov in 

nenazadnje vsaj nekoliko dojamemo vpliv neštetih možnosti izbire na naše življenjske poteke. 

 

Ključne besede: migracije, identiteta, beg možganov, mladi Slovenci v tujini, spremembe 

življenjskih potekov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This master’s thesis focuses on a group of young Slovenians who found the courage to leave 

their homeland and start a life abroad in their desire for new opportunities and in hope of 

fulfilling their personal goals. Since the number of young people abroad is increasing, but 

their stories and experiences have not yet been explored, this makes it for an interesting 

research topic. 

The theoretical part begins with a definition of migration and continues with different 

migration theories. The next subchapter describes the reasons and motivations for migration. 

Finally, the entire chapter on migration concludes with adjustment theories. The second 

chapter discusses identity as a dynamic construct because postmodernism is known as the age 

of identity loss, which also affects migrants in their own way. This chapter talks about 

differentiation as a necessary compound of identity, defines ethnic identity, offers an insight 

into the migration acculturation process and describes the different forms of capital and how 

they influence a migrant’s life. In its conclusion, the chapter explores modern hybrid 

identities. The third and fourth chapter focus on the brain drain phenomenon as one of the 

most frequent reasons for international migration of young people. To better understand the 

current state of affairs in Slovenia in the area of international migration, the fifth and final 

theoretical chapter summarizes statistics from different surveys. 

The empirical part is based on a qualitative research, which descriptively analyzes half 

structured interviews with eight young people that moved out of Slovenia for different reasons 

and created a new life for themselves outside of the country. The research tries to represent 

their stories and experiences in the highest detail possible. The results are presented in the 

form of tables, on which the interpretation of the responses of all eight interviewees is based 

on. The thesis offers insight into the decision process of this very important step, the reasons 

for their move, the personal experience of leaving, their goals abroad, the lifestyle differences 

at home and abroad, the maintaining of contact with their family and partners, the possibilities 

for a life with a partner and/or family and their vision for the future.  

By conducting research, I came to the conclusion that the most common cause for the 

migration in an analyzed sample, was of economic nature. The interviewees were looking for 

better working conditions and higher wages for their work. Also the opportunities to acquire 

new skills, experiences and the possibility of independence from their parents, had 

encouraged them to start living abroad. In foreign countries, most of the interviewees have 



 
 

managed to find suitable employment, which has been resulting in their regulated economic 

status and living conditions. But there is absolutely no doubt, that living abroad also marked 

the life courses of my interlocutors in different ways. They need to know very well how to 

organize their free time due to longer workdays. Also, living abroad brings higher 

independence and greater self-confidence, which both play an important role in young 

people’s transition to adulthood. When it comes to the plans for the future, all interviewees 

agree, that they don’t have any intention to create a family of their own yet. And their answers 

to the question of a possible return to Slovenia, clearly indicate that our country is currently 

not sufficiently promising to attract young emigrants back home. 

The empirical part strives to incorporate as many aspects of the life of young people abroad as 

possible because that’s the only way to understand the background of brain drain and 

migration and to understand, at least to some degree, how the countless choices influence the 

course of our lives. 

 

Key words: migration, identity, brain drain, Slovenian youth abroad, life changes 
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I. UVOD 

Živimo v času, v katerem so spremembe t.i. tradicionalnih življenjskih potekov del našega 

vsakdana in smo postavljeni pred nenehne izbire in odločitve, ki nas zaznamujejo in 

oblikujejo. Nekateri mladi si v sodobni družbi negotovosti upajo tvegati in vpeljati potrebne 

spremembe, da bi našli življenje, kakršnega si želijo, čeprav jih pot iskanja morda vodi celo v 

tujino, stran od poznanega in domačega. Magistrsko delo obravnava skupino mladih 

Slovencev, ki so to storili, se preselili v tujino in si tam ustvarili novo življenje. 

Teoretični del se nanaša na opredelitev pojma migracij, zgodovino slovenskih migracij ter 

obravnavo vzrokov za migriranje, skupaj v povezavi s konstruktom identitete ter s pojavom 

bega možganov, ki postaja v sodobnem času negotovosti čedalje bolj pereča problematika. 

Empirični del pa s pomočjo predstavitve zgodb in kvalitativno vsebinsko analizo delno 

strukturiranih intervjujev poskuša čim bolj podrobno prikazati zgodbe in izkušnje mladih, ki 

so se iz različnih razlogov izselili iz Slovenije in si v tujini ustvarili novo življenje. 

Za raziskovanje omenjene tematike sem se odločila, ker je bilo o mladih v Sloveniji in 

njihovem položaju opravljenih že kar nekaj raziskav, toda nikjer nisem zasledila ničesar o 

odseljevanju mladih v tujino, pri čimer gre po statističnih podatkih sicer za pojav v porastu. 

Ker skupini mladih pripadam tudi sama, me je še toliko bolj pričelo zanimati, zakaj se mladi 

odločajo za odhod  v tujino in kakšne možnosti se jim tam ponujajo. Posledično sem se 

odločila, da znotraj empiričnega dela magistrske naloge raziščem ter predstavim zgodbe in 

izkušnje mladih, ki so se odločili za ta pomemben življenjski korak in ga tudi uresničili. 

Menim, da se raziskovano področje kljub navidezni oddaljenosti v določenih spektrih vseeno 

povezuje s socialno-pedagoško stroko, saj migranti nemalokrat predstavljajo eno izmed 

ranljivih skupin, s katerimi se socialni pedagogi ukvarjamo. Migranti se srečujejo z 

vključevanjem v novo okolje, urejanjem bivanjskih in ekonomskih razmer, na novo morajo 

vzpostaviti socialne mreže ipd., kar lahko v določenem spletu okoliščin vodi v doživljanje 

stisk ali celo duševnih kriz. Socialni pedagogi jim pri soočanju z novonastalim položajem 

lahko pomagamo in svetujemo ter jih poskušamo čim bolj opolnomočiti. 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. MIGRACIJE 

Človeška bitja se selijo že vse od začetka svojega obstoja. Selitev je bila pravzaprav prva 

prevladujoča oblika zagotavljanja človeškega preživetja, in sicer v smislu prostorskega 

preseljevanja v iskanju hrane in primernega zavetja. Stalna naselitev se je pojavila šele 

20.000-10.000 p.n.š., v času neolitske revolucije, ko se je pričelo udomačevanje rastlin in 

živali. A tudi tedaj so selitve ostale del življenja. Skupine ljudi so se postopno konstituirale v 

skupnosti. Nekatere od teh skupnosti so ohranile nomadski način življenja, druge pa so se 

konstituirale v stalno naseljene sedimentarne skupnosti, vendar so določeni posamezniki iz 

njihovih vrst še naprej migrirali po prostoru, med kulturami in civilizacijami (Lukšič Hacin, 

2010). 

Danes migracije predstavljajo kompleksen globalni pojav. Pravica do svobode gibanja je 

namreč ena izmed temeljnih pravic svobodnega človeka, vendar vse migracije niso 

prostovoljne, temveč tudi prisilne narave. Države se srečujejo tako z odseljevanjem domačega 

prebivalstva kot s priseljevanjem tujcev, zaradi česar je potrebno znati migracije dobro 

upravljati. Pri tem je v dobro pomoč poznavanje teoretskih podlag o migracijah ter 

razumevanje zgodovine preseljevanja na določenem območju. 

 

1.1.  MIGRACIJE V TEORETSKEM DISKURZU 

V zavedanju dejstva, da se ljudje selijo že od nekdaj, ter tega, da jim je to v začetkih obstoja 

in razvoja pomagalo preživeti, se je na področju družboslovne in humanistične znanosti 

postopoma pojavila potreba po tem, da migracije postanejo znanstvena kategorija in 

konceptualno področje raziskovanja. Lukšič Hacin (2010) meni, da je do tega prišlo relativno 

pozno, saj je šele konec 19. stoletja, natančneje leta 1876, pojem migracije kot znanstveno 

kategorijo prvi uporabil E. G. Ravenstein v razpravi The Birth Place of the People and the 

Laws of Migration (prav tam). Med nesporna začetnika migracijskih študij Arango (2000) 

poleg Ravensteina prišteva še W. Thomasa in F. Znanieckega, avtorja etnografske študije The 

Polish Peasant in Europe and America, ki je izšla v petih delih med letoma 1918 in 1920. 

Proučevalci migracij so poskušali odgovoriti na različna vprašanja glede migracij v odvisnosti 

od zgodovinskih kontekstov. Lukšič Hacin (2010) trdi, da lahko ta raziskovalna vprašanja 
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posplošimo tako, da preko njih dobimo dve področji migracijskih študij. Prvo področje 

zajema odgovore na vprašanje ZAKAJ in pod kakšnimi pogoji prihaja do migracij, drugo 

področje pa raziskuje KAJ se dogaja z migranti po prihodu v novo okolje. 

 

1.1.1. MIGRACIJSKE ŠTUDIJE PRI VPRAŠANJU »ZAKAJ?« 

Ravenstein (v Gombač, 2005) je v svojih prispevkih med leti 1876-1889  zapisal, da naj bi bili 

glavni razlogi za migracije v njegovem času ekonomske narave, vendar njegove raziskave in 

zapisi še niso zadostovali za izgradnjo migracijske teorije. 

Preboj na tem področju je dosegel šele Lee (1966) s študijo A Theory of Migration. Lee (prav 

tam) je prvi zasnoval t.i. push-pull model oz. migracijsko teorijo dejavnikov odbijanja in 

dejavnikov privlačenja, ki jo v sodobnem času še vedno dobro poznamo in jo uporabljamo pri 

pojasnjevanju vzrokov za migracije, pri čimer upoštevamo tudi kritike te teorije. V 

slovenskem prostoru je kritično reinterpretacijo zapisal in utemeljil Klinar (1976a). 

Najbolj sistematične teorije migracij, ki poskušajo odgovoriti na vprašanje ZAKAJ?, imajo 

sicer svoje začetke v začetku šestdesetih let 20. stoletja ter izhajajo iz teorije ekonomskega 

razvoja družbe in iz razvoja globalnega sistema kapitala. Avtorja Arango (2000) in Gombač 

(2005), ki se ukvarjata s področjem migracij, sta si enotna v priznavanju, da je začetnik 

raziskovanja migracij z neoklasičnim ekonomskim pristopom A. W. Lewis, s študijo 

Economic Development with Unlimited Supply of Labour iz leta 1954. Njegove raziskave so 

postale temelj neoklasične ekonomske makro teorije migracij, ki vidi razlog za selitev v 

individualni želji človeka po višjem dohodku ter razlaga mednarodne migracije kot posledico 

razlik v stopnji razvitosti posameznih držav. 

Kritiko neoklasični ekonomski teoriji podaja Singer (1973, v Arango, 2000), ki se ne strinja s 

tem, da naj bi šlo pri omenjeni teoriji za proces uravnoteženja in nekonfliktnosti družbeno 

ekonomskih odnosov. Želel je dokazati, da migracije iz individualne želje po višjem zaslužku 

vodijo v konflikt med državami, na čimer je zgradil teorijo odvisnosti. Po njegovem 

prepričanju je nerazvitost tisti element, ki v prvi vrsti šele omogoča ekonomski razvoj. To 

pomeni, da ekonomsko razvitejše države za svoj obstoj potrebujejo manj razvite države, saj te 

predstavljajo rezervno zalogo delovne sile. Razvite države so torej odvisne od nerazvitih in 

obratno. Pri tem tudi že naletimo na pojav t.i. bega možganov, ki nerazvite države dodatno 

oslabi. 
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Na podlagi podobne kritike neoklasični ekonomski teoriji migracij kot Singer (1973, v 

Arango, 2000), je Piore (1976, v Arango, 2000) postavil teorijo dvojnega trga delovne sile. 

Gre za odnose center-periferija na svetovni ravni. Center predstavlja razvitejše države in 

uporablja periferijo oz. nerazvite države za večanje dobička ter reprodukcijo razmer, ki 

utrjujejo njegov položaj in moč. Obenem drži, da posamezniki, ki migrirajo iz periferije v 

center, v deželi priselitve dobijo višji status od tistega, ki so/bi ga imeli v domači državi, 

čeprav kot migranti predstavljajo subproletariat (prav tam). 

Stark (1991, v Arango, 2000) pa je iz neoklasične ekonomije razvil teorijo novih ekonomičnih 

migracij delovne sile. Tu se v ozadje postavi izoliranega posameznika in njegovo racionalno 

odločitev za selitev iz želje po višjem dohodku, saj je v ospredju družina oz. gospodinjstvo, ki 

skupno sprejme odločitev za selitev v želji po uresničitvi kolektivnega interesa. Gre torej za 

družinsko strategijo, ki ne stremi toliko k povišanju skupnega dohodka, temveč bolj k 

razpršitvi virov prihodkov ter posledičnemu zmanjšanju tveganja v primeru pojava 

brezposelnosti. Na ta način se poskušajo v čim večji meri izogniti pritiskom dinamike trga 

dela (prav tam). 

 

1.1.2. MIGRACIJSKE ŠTUDIJE PRI VPRAŠANJU »KAJ?« 

Lukšič Hacin (2010) ugotavlja, da se že vse od preloma 19. stoletja pojavljajo razmišljanja o 

odnosih, ki naj se vzpostavijo med migranti in državo priselitve ter družbenim okoljem. 

Raziskovalce migracij zanima, kaj se dogaja znotraj interakcij med prišleki in novim okoljem 

ter to, kako migranti v državi priselitve živijo in kakšne spremembe se zgodijo ob kulturnem 

stiku na ravni identitet. 

V odnosu do priseljencev je moč zaslediti tri prevladujoče pristope. Vsi izhajajo iz Združenih 

držav Amerike na prelomu 19. stoletja, saj se je tam v tistem času še vedno dogajalo nasilno 

priseljevanje sužnjev iz Afrike, ki mu je sledilo množično priseljevanje Evropejcev. To je 

zaradi nenadnega vdora drugačnosti vodilo k razmišljanju, kako ohraniti ameriško kulturo. 

Pojavili so se zagovorniki treh pristopov: anglokonformnosti (popolne utopitve priseljencev v 

novo kulturo), procesa talilnega lonca oz. stapljanja kultur (angl. melting pot) in kulturnega 

pluralizma (pozneje multikulturalizma oz. interkulturalizma) (Lukšič Hacin, 2010). 

Podrobneje pišem o tem v podpoglavju z naslovom: Teorije prilagajanja. 

 



5 

 

1.2.  TEORIJE MIGRACIJ 

Z raziskovanjem migracij se ukvarjajo različne discipline, vsaka s svojimi pristopi in 

raziskovalnimi vprašanji. Prav tako vsaka disciplina pri proučevanju izhaja iz paradigem, 

teorij in ideologij, ki so njej najbližje, zato ne čudi dejstvo, da na področju raziskovanja 

migracij ni enotnih izhodišč. Logična posledica tega je razpršenost spoznanj, ki so si lahko 

celo protislovna. Ne glede na to Lukšič Hacin (2010) trdi, da ravno velike razlike med 

ideologijami raziskovalcev dokazujejo, da so migracijske študije specifičen medsistemski 

pojav, ki zavzema mesto samostojnega raziskovalnega področja. 

Razmerja med različnimi disciplinarnimi pristopi na področju raziskovanja migracij dobro 

ponazarja spodnja tabela (Brettell in Hollifield, 2000, str. 4). 

Tabela 1: Teorija migracij po disciplinah 

Disciplina Raziskovalno 

vprašanje 

Enota analize Glavna teorija Primer hipoteze 

Antropologija Kako migracije 

vplivajo na kulturne 

spremembe in na 

etnično identiteto? 

mikro raven: 

posamezniki, 

skupine, 

gospodinjstva 

relacionizem, 

strukturalizem, 

transnacionalizem 

Socialne mreže 

ohranjajo kulturne 

razlike. 

Demografija Kako migracije 

vplivajo na 

populacijsko 

dinamiko? 

makro raven: 

populacije 

racionalizem (vpliv 

ekonomije) 

Migracije povečujejo 

rodnost. 

Ekonomija Kaj razloži težnjo k 

migriranju in kakšni 

so učinki migracij? 

mikro raven: 

posamezniki 

racionalizem 

modela:  

cost-benefit 

push-pull 

Inkorporacija je 

odvisna od človeškega 

kapitala imigrantov. 

Zgodovina Kako razumeti 

izkušnjo migrantov 

ali priseljencev? 

mikro raven: 

posamezniki in 

skupine 

Escheyeva teorija  

         / 

Pravo Kako zakoni vplivajo 

na migracije? 

makro in mikro 

raven: politični in 

legalni sistemi 

institucionalizem, 

racionalizem 

Pravice kreirajo 

spodbudne sisteme za 

migrante. 

Politologija Zakaj imajo države 

težave s kontrolo 

migracij? 

makro raven: 

politični in 

mednarodni 

sistemi 

institucionalizem, 

racionalizem 

Države so pogosto 

ujete v proimigrantske 

interese. 

Sociologija Kaj razloži 

inkorporacijo 

imigrantov? 

makro raven: 

etnične skupine in 

družbeni razredi 

strukturalizem in/ali 

funkcionalizem 

Inkorporacija 

imigrantov je odvisna 

od socialnega kapitala. 
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1.2.1. POJEM MIGRACIJE V SOCIOLOGIJI IN TIPOLOGIJA MIGRACIJ 

Klinar (1976b) opredeli migracije kot fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem 

prostoru, pri čimer to gibanje vodi k relativno trajni spremembi kraja bivanja. Pojem 

migracije opredeljuje tako imigracijo kot emigracijo ter hkrati zajema spreminjanje 

prostorskega in socialnega okolja (prav tam).  

Sprememba kraja bivanja ima za posledico pomembne družbene spremembe, med katerimi 

Klinar (1976b) našteva sledeče: spremembe družbenih odnosov, interakcijskih sistemov, 

družbenih skupin, institucij, norm, vrednot, kulture in vsega ostalega, kar je povezanega z 

možnostmi socialne mobilnosti. 

Kot sem že zapisala, se človeštvo z migracijami srečuje že od nekdaj, zanimanje za to 

področje pa se je v raziskovalnem smislu podrobneje in bolj poglobljeno pričelo v 19. stoletju. 

Ko omenjamo tipologijo migracij, torej ugotovimo, da smo se z njimi srečevali že v 

predkapitalističnih družbeno ekonomskih ureditvah. Obdobje modernih migracij se je pričelo 

»[...] z razvojem kapitalističnih družbenih odnosov, z industrializacijo, urbanizacijo in 

formalno osvoboditvijo delovne sile« (Lukšič Hacin, 1995, str. 50). Moderne migracije so bile 

»[...] v času liberalnega kapitalizma še neorganizirane in stihijske, v monopolnem kapitalizmu 

pa so migracijski tokovi kontrolirani in vodeni v skladu z interesi imigrantskih držav« (Lukšič 

Hacin, 1995, str. 50). Klinar (1976b) zadnje obdobje organiziranih migracij pojmuje kot t.i. 

sodobne migracije, ki jih v nadaljevanju deli na notranje in mednarodne. 

Mednarodne migracije Klinar (1976b) opredeljuje kot migracije s prestopom državne meje za 

določeno časovno obdobje, pri čimer eno leto bivanja v tujini predpostavlja kot minimum. 

Deli jih na ekonomske, politične, trajne/občasne, organizirane/neorganizirane/ilegalne, 

konservativne/inovacijske ter na t.i. beg možganov. 

Značilnosti mednarodnih migracij (po Klinar, 1976a): 

- fizično gibanje v geografskem prostoru s prestopom državne meje in z relativno trajno, 

vsaj eno leto trajajočo spremembo bivališča; 

- pojav sprememb znotraj interakcijskega sistema (vstop v novo kulturo in nov socialni 

sistem, vzpostavljanje novih odnosov, vrednot, pojavi se vprašanje nacionalne identitete); 

- odločitev za migracijo je posledica posameznikovih hierarhično določenih vrednot; 

- na odločitev o migraciji v veliki meri vplivata geografska razdalja in socialna distanca; 
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- socialne dimenzije mednarodnih migracij (= vprašanje interakcije med sloji): pri 

množičnih migracijah se oblikuje kolektivno vedenje in pojavi se interakcija med starimi 

in novimi imigranti; 

- pomembna elementa mednarodnih migracij sta tudi socialni nadzor in kompenzacijske 

funkcije. 

Težava, ki nastopi pri opisanem pojmovanju mednarodnih migracij, je po mnenju Lukšič 

Hacin (1995) ta, da se poudarja predvsem pomen prestopa državne meje, kljub temu, da se po 

svetu le v redkih primerih meje države pokrivajo z narodom oz. nacijo. Tako se pojavijo 

številne zagate, kot so na primer poskusi opredelitve slovenskega mednarodnega izseljenstva 

pri vprašanjih: kaj je z nekdanjimi notranjimi selitvami v Avstro-Ogrski; kako obravnavati 

Slovence, ki so se razselili po SFRJ; kam prišteti izseljevanje slovenskih narodnih manjšin, 

ipd. (prav tam). 

Rešitev za omenjeno težavo predlaga Drnovšek (1991), ki svetuje, naj se državnopolitično 

mejo kot odločilni kriterij mednarodnih migracij zamenja s kriterijem izselitve iz etničnega 

prostora. Vzor za to je postavil sam, in sicer pri proučevanju slovenskega izseljenstva (prav 

tam). 

 

1.3.  VZROKI IN MOTIVI MIGRACIJ 

Vzroki in motivi, ki vodijo k odločitvi za migracijo, so – kot že ugotovljeno – eden od možnih 

kriterijev tipologije mednarodnih migracij. 

Pri obravnavi vzrokov za izselitev iz domovine se je med našimi strokovnjaki za migracije 

uveljavil t.i. idealno-tipski pristop (Klinar, 1976a), v katerem je vsak posamezen vzrok 

prikazan kot čista kategorija, kar je v realnosti redkost. Lukšič Hacin (1995) opozarja, da na 

odločitev posameznika o migriranju vedno vpliva splet različnih dejavnikov, pri čimer ima 

lahko eden od vzrokov prevladujočo vlogo, vendar se ne more izogniti vzajemnemu 

dopolnjevanju z drugimi vzroki oz. dejavniki. Upoštevati je potrebno tudi to, »[...] da je 

izselitev odvisna predvsem od posameznikovega doživljanja omenjenih vplivov, ki so delovali 

v njem v relaciji do njegovih potreb. Med posamezniki pa prihaja do velikih razlik v 

dojemanju in doživljanju potreb« (Lukšič Hacin, 1995, str. 53). 
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1.3.1. TEORIJA O DEJAVNIKIH ODBIJANJA IN PRIVLAČEVANJA 

Teorija o dejavnikih odbijanja in privlačevanja, imenovana tudi »pull-push« teorija, ima v 

slovenskem prostoru velik vpliv na pristop proučevanja migracijske tematike. Kot piše Lukšič 

Hacin (1995), gre za teorijo, ki poskuša s pomočjo dejavnikov odbijanja in privlačevanja 

razložiti »[...] vzroke, selektivnost, smer toka in obseg migracijskih gibanj [...]« (prav tam, str. 

53). Izhodiščna točka teorije je trditev, da je učinek dejavnikov odbijanja in privlačevanja 

odvisen od posebnih interesov posameznih slojev ter od pomena izkustva dejavnikov kot 

pozitivnih ali negativnih. 

Glavni dejavniki odbijanja in privlačevanja, kot jih navaja Klinar (1976a), so prikazani v 

tabeli 2. 

Tabela 2: Dejavniki odbijanja in privlačevanja 

DEJAVNIKI ODBIJANJA DEJAVNIKI PRIVLAČEVANJA 

ekonomska stagnacija ekonomska prosperiteta 

padec standarda dvig standarda 

zmanjševanje nacionalnih virov višji osebni dohodek 

nizek osebni dohodek poklicna promocija 

brezposelnost ustrezna zaposlitev 

vse oblike diskriminacije izobraževanje 

politično preganjanje  

alienacija  

naravne katastrofe  

  

Klinar (1976a) poda omenjeni teoriji kritiko, saj migracije niso vedno razložljive s pomočjo 

enostavnega upoštevanja dejavnikov odbijanja in privlačevanja. Kot primer poda družbe, ki 

ostajajo na zelo nerazvitih ravneh, na območju katerih glede na predstavljeno teorijo 

prevladujejo dejavniki odbijanja in bi moralo posledično biti veliko število izselitev, a je 

ravno obratno in je migracij relativno malo. Klinar (1976a) to pojasnjuje s tradicionalno 

navezanostjo na izvorno okolje in dodaja, da to dokazuje, da vzrokov in motivov za migracije 

ne moremo obrazložiti le s teorijo dejavnikov odbijanja in privlačevanja, saj gre pri tem za 

»[...] zapleten in kompleksen socialni fenomen [...]« (prav tam, str. 25). Zato je potrebno 

analizirati tudi socialno okolje, zgodovinske karakteristike obeh družb, vpliv tradicije v 
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emigrantski družbi in subjektivne dejavnike ter hkrati upoštevati socialno-psihološko-

osebnostne karakteristike posameznika. Odločitev za migriranje namreč vedno vsebuje tako 

racionalni kot emocionalni element (Klinar, 1976a). 

Kritiko teoriji dejavnikov odbijanja in privlačevanja podajo tudi Castles, de Haas in Miller 

(2014), in sicer na podlagi ugotovitev njihovih raziskav, ki so v nasprotju s tem idealno 

tipskim modelom pojasnjevanja migracij pokazale, da se v resnici ne selijo pripadniki 

najrevnejših slojev, ampak so migranti večinoma pripadniki srednjega sloja.  

 

1.3.2. TIPOLOGIJA VZROKOV 

Na podlagi kritike, ki jo je podal teoriji o dejavnikih odbijanja in privlačevanja, je Klinar 

(1976a) zasnoval lastno tipologijo vzrokov za migracije. Vzroke in motive za izseljevanje deli 

na tri kategorije: ekonomske, politične in vojaške ter osebne in družinske. V nadaljevanju jih 

na kratko povzemam (prav tam). 

Ekonomski vzroki: možnost zaposlitve, večji dohodki in dvig življenjskega standarda, 

možnost izboljšanja ekonomskega položaja  vse našteto spodbuja migriranje iz ekonomsko 

manj razvitih v ekonomsko razvitejša družbena področja. Pri tem je treba upoštevati, da 

subjektivnih kategorij ne moremo preprosto določati oz. meriti: npr. relativnosti občutka 

revščine, bede ter nujno potrebnega za preživetje. 

Politični in vojaški vzroki: vojne, revolucije, prevrati, politično preganjanje, politični pritiski, 

pojav raznih oblik diskriminacije  politični migranti menjajo politične sisteme v iskanju 

političnih pravic, svobode in tolerance do njihovih političnih idej. Zopet se znajdemo znotraj 

subjektivnih kategorij, saj so sicer pravno določeni pojmi, kot so pravica, svoboda in 

toleranca, v resnici močno odvisni od razumevanja in pripisovanja pomena vsakega 

posameznika. 

Osebni in družinski vzroki: Gre za najbolj raznovrstne in številčne vzroke, med katere 

štejemo osebne vzroke (npr. težnja po strokovnemu napredovanju) ter družinske in 

prijateljske odnose. 

Vzročni model, ki ga je podal Klinar (1976a) in je bil pravkar predstavljen, sicer dobro 

pojasnjuje določene vidike migracij, a je po mnenju Lukšič Hacin (1995) s stališča identitete 

in resocializacijskih procesov še vedno nezadosten, saj ne zajema problematike vrednot. 
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Analiza ostaja površinska in se ne spušča v posameznikovo doživljanje. To potrjujejo primeri, 

v katerih predstavljeni pristop ne more v zadovoljivi meri pojasniti, zakaj se nekdo odloči za 

migriranje, nekdo drug, ki je v podobnem ali celo slabšem položaju, pa ne (prav tam). 

 

1.4.  TEORIJE PRILAGAJANJA 

Kot je bilo že omenjeno, je v odnosu do priseljencev moč zaslediti tri prevladujoče pristope, 

katerih začetki segajo v Združene države Amerike na prelomu 19. stoletja. Pristopi se 

raztezajo od radikalne zahteve po popolni utopitvi priseljencev v novo kulturo, preko 

zagovornikov procesa talilnega lonca do kulturnega pluralizma. V sledečih podpoglavjih 

podrobneje obrazložim vse tri procese. 

 

1.4.1. TEORIJE ANGLOKONFORMNOSTI 

Teorije anglokonformnosti imajo svoje začetke v času kolonizacije v Severni Ameriki, kjer je 

prišlo do dveh sunkov množičnega priseljevanja. Prvi val naselitve so predstavljali na silo 

pripeljani sužnji iz Afrike, drugi val pa je konec 19. stoletja predstavljalo množično 

naseljevanje evropskega prebivalstva. Številčnost priseljencev in njihova drugačnost sta 

sprožili razmišljanja, kako ohraniti »ameriško« kulturo. Kot eden izmed odgovor na to 

vprašanje, so se pojavile teorije anglokonformnosti (Gordon, 1964). 

Kot piše Gordon (1964), so zagovorniki teorij anglokonformnosti razglašali angleško 

orientirane kulturne vzorce, angleški jezik ter angleške institucije za dominantne, edine prave 

in kot take so jih tudi postavljali za standard t.i. ameriškemu načinu življenja. Anglosaksonska 

tradicija je bila na vrhu rasne in etnične hierarhične lestvice, kar je ob stiku z drugačnimi 

kulturami, vzorci in tradicijami vodilo k razmahu rasizma, etnične segregacije in 

antisemitizma (prav tam). 

Podporniki teh teorij so se združevali v raznih gibanjih in organizacijah, katerim so bile 

skupne zahteve po naturalizaciji in imigrantskih zakonih, ki bi priseljencem uradno 

preprečevali aktivno življenje v političnem prostoru. Takšne organizacije so bile npr.: Native 

American Movement, Know-Nothing Party, American Protective Association. Po drugem 

valu priseljevanja, torej konec 19. stoletja, se je ideja nacionalizma le še okrepila in vrstile so 

se predvsem antikatoliške in protiirsko usmerjene kampanje, rasizem pa se je razživel v 

okviru Ku-Klux Klana (Gordon, 1964). 
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Doktrina superiorne rase je predstavljena v delu »The Passing of the Great Race« (Grant, 

1914, v Gordon, 1964) in trdi, da naj bi bili Angleži in Nemci predstavniki superiorne rase t.i. 

Nordijcev ali Arijcev, priseljenci iz Vzhodne in Južne Evrope pa pripadajo inferiorni 

mediteranski oz. temnejši alpski rasi. Po tej doktrini je potrebno inferiorne rase izključiti, v 

kolikor to ni mogoče, pa jih je potrebno na kakršen koli način podrediti anglosaksonski 

kulturi. Množične zahteve po akulturaciji so tako preoblikovale v »Američane« potomce Ircev 

in Italijanov, medtem ko so bili Indijanci, pripadniki črne rase, Mehičani in Portoričani 

deležni getoizacije s stigmatizacijo in diskriminacijo (Gordon, 1964). 

Poglavitna ideja anglokonformnosti je bila torej popolna konformnost dominantni kulturi oz. 

družbi. 

 

1.4.2. TEORIJE »TALILNEGA LONCA« 

Kot odgovor na prevladujoče teorije anglokonformnosti so se pojavili tudi drugačni pogledi 

na priseljensko problematiko, med njimi t.i. teorije talilnega lonca. Gordon (1964) poudarja, 

da pri tem ne govorimo o stapljanju z drugimi kulturami, temveč o zlivanju različnih kultur in 

njihovem medsebojnem vplivanju. 

Kennedy (1940, v Gordon, 1964) postavi koncept talilnega procesa na podlagi lastnih 

večletnih raziskav o trendih sklepanja zakonskih zvez, ki so pri različnih etničnih skupinah 

pokazale visoko stopnjo endogamije oz. sklepanja zakonskih zvez izključno s pripadniki 

enake etnične/rasne/verske skupnosti. Raziskave so tudi pokazale, da je endogamija bistveno 

trdnejša v okviru religiozne kot etnične pripadnosti. Na podlagi teh ugotovitev Kennedy (prav 

tam) koncept enojnega talilnega lonca razširi na trojni koncept talilnega lonca, in sicer glede 

na tri najpomembnejše religije v ZDA: protestantizem, katolicizem in židovstvo. 

Pri ideji o talilnem loncu se je razmišljalo o prehodu iz raznolikosti v 'narod narodov', pri 

čimer so zagovorniki te ideje zavračali hierarhični ter zagovarjali diferencialni model kulture 

(Lukšič Hacin, 1999). 

Prva ideja talilnega lonca se je pojavila v ZDA že v 18. stoletju, ko so različni misleci 

tedanjega časa pisali o nastajanju nove ameriške kulture preko mešanja in medsebojnega 

zlivanja številnih kultur, prinešenih s strani priseljencev. Mešanje ter zlivanje različnih kultur 

naj bi namreč nudilo široke možnosti za bogatejšo civilizacijo. Tako se je rodila nova 

nacionalna skupina – Američani (Gordon, 1964). 
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Že v preteklosti in tudi v sedanjosti se na to temo pojavlja vprašanje, ali res lahko čisto vse 

kulture, prisotne na nekem območju, enakovredno prispevajo k nastajanju nove kulture oz. 

skupnosti. Poleg tega koncept talilnega lonca ne upošteva predsodkov in diskriminacije. 

Gordon (1964) na to odgovarja, da v praksi v resnici ne prihaja do zlitja kultur v dobesednem 

pomenu, temveč se manjšine utopijo v kulturi večine. Amerika je dober primer sestavljenosti 

iz večjega števila ločenih talilnih loncev (prav tam). 

 

1.4.3. TEORIJE KULTURNEGA PLURALIZMA 

V nasprotju z že omenjenima teorijama kulturnega prilagajanja, ki predvidevata izginotje – ali 

bolje rečeno absorpcijo – manjšin in identitet njihovih pripadnikov v že obstoječo kulturno 

strukturo, teorije kulturnega pluralizma iščejo možnosti za kontinuiran obstoj različnih kultur 

znotraj istega političnega sistema. Raznolikost mora biti na tem mestu razumljena preko 

diferencialnega modela kulture, s poudarki na dostojanstvu in medsebojnem spoštovanju ter 

ohranjanju raznolikosti (Lukšič Hacin, 1999). 

Gordon (1964) piše, da so bila pravkar omenjena temeljna načela kulturnega pluralizma del 

prakse nastajajočih ZDA pravzaprav že v začetku 19. stoletja, vendar je množično 

priseljevanje iz Vzhodne in Južne Evrope povzročilo, da so se načela spoštovanja, 

dostojanstva in ohranjanja raznolikosti umaknila nacionalizmu in rasizmu (prav tam). Lukšič 

Hacin (2011) sicer opozarja, da sta bila hierarhizacija ras in posledično rasizem v Severni 

Ameriki prisotna že od vsega začetka kolonialnih osvajanj in zatiranj staroselcev ter afriških 

sužnjev. 

Kulturni pluralizem je imel sicer proti koncu 19. in v 20. stoletju mnogo zagovornikov, med 

katerimi so prevladovali intelektualci iz liberalnih krogov. Zavzemali so se za liberalizem, 

internacionalizem in uresničevanje koncepta tolerance ter poskušali ozavestiti ljudi, da imajo 

tudi kulture priseljencev mnogo ponuditi (Lukšič Hacin, 2011). 

V tem podpoglavju velja omeniti tudi Louisa (Alojza) Adamiča, Slovenca izseljenega v ZDA, 

ki je bil kot slovensko-ameriški pisatelj, prevajatelj in politik, pomemben protagonist 

kulturnega pluralizma in danes v ZDA velja za enega od ključnih začetnikov 

multikulturalizma (Lukšič Hacin, 2011). Adamič je zbiral življenjepise priseljencev ter v 

svojih knjigah obravnaval njihove probleme, leta 1939 pa je kot soustanovitelj 'Skupnosti 

sveta za ameriško enotnost' napisal osnutek programa, ki je vsebinsko spominjal na program 
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etničnih študij. Njegova teza je temeljila na potrebi po uskladitvi in združitvi rasnih ter 

etničnih elementov posameznih kultur, pri čimer bi morale glavno vlogo odigrati šole (prav 

tam). 

Druga svetovna vojna je pozornost obrnila stran od idej kulturnega pluralizma, a je ta koncept 

znova postal zelo pomemben po koncu vojne. Prišlo je do njegove redefinicije in posledično 

do preimenovanja v multikulturalizem (= spoštljivo sobivanje v raznolikosti), katerega ena od 

različic je bila pozneje preimenovana v interkulturalizem – koncept, ki postaja vse bolj 

zavezujoč princip v odnosu do kulturne raznolikosti znotraj držav članic Evropske unije 

(Lukšič Hacin, 2011). 

V osnovi gre pri multikulturalizmu za zanikanje, da obstaja zgolj ena možna obravnava 

kulturnih razlik – ali asimilacija ali marginalizacija. Njegovi zagovorniki trdijo, da 

priznavanje razlik v družbi utrjuje socialno kohezivnost in pravičnost, nasprotniki pa, da ta 

koncept zanika pomen skupnih norm in pravil (Milharčič Hladnik, 2009). 

Lukšič Hacin (2011) predlaga, da bi se pojem multikulturalizem prevajal v 'večkulturalizem' 

in pojem interkulturalizem v 'medkulturalizem'. Ker pa v literaturi še vedno prevladuje 

uporaba pojma multikulturalizem, ga v magistrskem delu uporabljam tudi sama. 

Lukšič Hacin (1999) uporabo pojma 'multikulturalizem' deli na tri primere:  

- za opis realnosti, ko se v neki državi nahaja več kulturnih in/ali etničnih skupin; 

- kot teoretsko osnovo za analiziranje odnosov med različnimi kulturnimi in/ali etničnimi 

skupnostmi; 

- kot princip uradne državne politike do priseljencev. 

Omenjeno po mojem mnenju najbolje pojasni Mesić (2006, str. 407), ki piše, da »[...] 

multikulturalizem torej ne zadeva samo kulture, temveč tudi odnose moči in dominacije. 

Prizadeva si za ukinjanje ali vsaj slabitev mehanizmov socialnega izključevanja.« 

Glede na to, da so v literaturi večinoma predstavljene teorije prilagajanja ter politike in 

strategije v odnosu do raznolikosti le na področju ZDA, saj so bile tam najprej artikulirane, je 

prav, da na kratko omenimo še stanje v Evropi. Tu naj bi se pojavile predvsem tri vrste 

politik, ki jih dobro ponazarjajo konteksti v Franciji, Nemčiji in na Švedskem. Ob primerjavi 

z razmerami v ZDA, Castles in sodelavci (2014) trdijo, da se je Nemčija v preteklosti v 

odnosu do kulturnih raznolikosti najbolj približala modelu anglokonformnosti oz. 
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germanokonformnosti, Francija melting potu, Švedska pa ima že od leta 1975 formalno 

uveljavljeno politiko multikulturalizma. 

 

1.4.4. ASIMILACIJA, AKULTURACIJA IN INTEGRACIJA 

V teorijah o prilagajanju kulturni, etnični in rasni raznolikosti pogosto srečamo pojme 

asimilacija, integracija in akulturacija. Ker sta sociologija in antropologija dolgo časa iste 

etnične in/ali migracijske procese definirali različno, ima lahko isti od teh treh pojmov v 

različnih tekstih povsem drugačen pomen (Lukšič Hacin, 2011).  

Najvplivnejšo definicijo v sociologiji sta postavila Park in Burgess (1921, v Klinar, 1976a) v 

delu Introduction to the Science of Sociology. Na podlagi njenih kritik je Klinar (prav tam) 

razvil lasten model asimilacije in opredelil procese, do katerih prihaja v življenju priseljencev: 

a) akomodacija in adaptacija (= integracija); 

b) asimilacija (večstopenjska): 

- začetna stopnja: akulturacija, 

- višje stopnje asimilacije: strukturalna, amalgamacija, identifikacijska, državljanska. 

Opazimo lahko, da sociologi govorijo o hierarhiji med asimilacijo in akulturacijo, saj je 

akulturacija razumljena kot sestavni del širšega asimilacijskega procesa. V antropologiji je 

ravno obratno, saj asimilacija predstavlja stopnjo znotraj akulturacijskega procesa. Zaradi 

potrebe po razrešitvi različnih definicij za opis istih pojavov, je prišlo do dogovora in od tedaj 

se pri akulturaciji poudarjajo kulturni, pri asimilaciji pa družbeni vidiki proučevanja istega 

procesa prilagajanja priseljencev na novo okolje in družbo (Lukšič Hacin, 2011). 

Če poskusimo poiskati še vzporednice z že poznanimi teorijami prilagajanja, Lukšič Hacin 

(2011) navaja, da prisilno akulturacijo/asimilacijo zasledimo pri anglokonformnosti, spontana 

akulturacija in integracija pa sta prisotni pri melting potu in kulturnem pluralizmu (pozneje 

multikulturalizmu in interkulturalizmu). Kot obratno sorazmeren proces asimilaciji oz. 

akulturaciji pa se omenja proces ohranjanja etnične identitete pri migrantih (prav tam). 
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2. IDENTITETA  

Identiteta je dinamičen konstrukt, ki ga posameznik spreminja in rekonstruira skozi celotno 

življenje. Trenutno se nahajamo v obdobju postmoderne, za katero velja, da gre za čas izgube 

identitetne trdnosti. Razpotnik (2004) piše, da se sodobni subjekt zato nahaja v identitetni 

zadregi ter se sooča z občutkom nepripadanja oz. izgubljenosti. To se nanaša na vsakogar 

izmed nas, še toliko bolj pa na priseljence oziroma izseljence, ki si v tuji državi poskušajo 

ustvariti dom, ki bi jim zagotavljal občutke sprejetosti in pripadnosti ter bi jim nudil vizijo 

gotove prihodnosti (prav tam). 

 

2.1.  RAZLIKOVANJE KOT POGOJ IDENTITETE 

Schulze (2003) kot osnovno strukturno značilnost vseh družbenih skupin navaja razločevanje 

med lastno ter tujo skupino ljudi. Za t.i. lastno skupino je značilen močan »mi-občutek«, 

posledica česar je tendenca članov skupine, da se smatrajo kot med seboj enakovredni. Člane 

tujih skupin imajo za manjvredne ali večvredne, odvisno od primerjalnih dimenzij (prav tam). 

Podobno kot Schulze (2003) tudi Skevington in Baker (1989) trdita, da se ljudje vselej 

primerjamo z nam podobnimi drugimi. Za primerjanje lastne skupine s preostalimi skupinami 

uporabljamo dimenzije, imenovane socialne kategorizacije. Pri tem gre za stereotipne in 

konsenzualne konstrukte, ki označujejo dogovorjene meje pripadanja neki družbeni skupini in 

ne vsebujejo nujno tudi osebne izkušnje (prav tam). 

Poleg občutka pripadnosti je za lastno skupino značilna tudi tendenca k miru in redu, kar se 

navzven izraža v tendenci k napetosti in boju proti tujim skupinam. Pripadnost skupini daje 

posamezniku smisel obstoja preko norm, vedenjskih vzorcev in identifikacije z različnimi 

simboli pripadnosti. Razlikovanje med skupinami naj bi bil torej pogoj oz. izhodišče etnične 

identitete (Razpotnik, 2004). 

Razpotnik (2004) na podlagi spoznanj in teorij različnih avtorjev piše, da družbena identiteta 

posameznika torej temelji na ponotranjenju družbenih kategorij, stereotipov in konsenzualnih 

verjetij. Koncept posameznika o samem sebi posledično sestoji iz dveh različnih, a 

medsebojno dopolnjujočih se podsistemov (prav tam): 
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- iz socialne identifikacije: znotrajskupinske in zunajskupinske kategorizacije oz. 

primerjave med skupinami (po spolu, rasi, etničnosti, nacionalnosti, poklicnem statusu, 

razredu); 

- iz osebne identifikacije: idiosinkratični opisi osebka kot unikatnega posameznika.  

Dolar (1999) sicer opozarja, da za identiteto ne zadošča naslonitev na tradicijo, temveč je 

potrebno določeno dejanje tako na kolektivni kot na individualni ravni, ki terja odmik od 

znanega in domačega ter potujitev doslej lastnega. Nacionalna identiteta ima tako smisel le v 

primeru, da ni v vlogi fiksnega merila za odmerjanje lastnega in tujega oz. našega in 

ogrožujočega, ampak dotedanje merilo postavlja pod vprašaj in ga premešča (prav tam). 

Strinjam se z avtorico Razpotnik (2004), da nihče od nas v resnici ne pripada le eni skupini, 

temveč večim in prav vse skupine so del posameznikove identitete. Zato se sodobna 

dekonstruktivistična doktrina opira na razumevanje, da je vsaka identiteta konstruirana znotraj 

diskurza in je potrebno upoštevati njene specifične historične, institucionalne in diskurzivne 

vidike ter prakse. 

Na podlagi vsega napisanega sledi sklep, da posamezniki svoje identitete konstruiramo ravno 

preko razlik in drugačnosti od drugih, zato so razlikovanja med ljudmi pravzaprav pogoj za 

obstoj identitete. 

Hall in du Gay (2003) to ugotovitev potrjujeta s pisanjem o tem, da je identiteta lahko vselej 

zgrajena le na odnosu posameznika z drugimi, natančneje preko odnosa do tega, kar njemu 

samemu manjka in to imenuje konstitutivna zunanjost. Po njegovem mnenju ima tako vsaka 

identiteta kljub svoji notranji homogenosti na svojem obrobju nekaj izločenega in 

neintegriranega vase. Konstitucija družbene identitete je potemtakem pravzaprav dejanje 

moči, saj se neka dejanskost lahko vsaj delno potrdi le tako, da potlači vse tisto, kar jo ogroža. 

Tovrstno izločanje vzpostavlja nasilno hierarhijo med dvema poloma, izhajajočima iz delitve, 

kot sta na primer odnos moški-ženska ali belec-črnec. Moški in belec sta v tem primeru 

neoznačena termina, ki vsebujeta bistvo, ženska in črnec pa sta označena termina, ki sta 

reducirana na funkcijo slučaja (prav tam). Po mojem mnenju bi lahko enako trdili za odnos 

domače prebivalstvo-priseljenci. 

Jenkins (1997) je enakega mnenja kot Hall in du Gay (2003), saj je tudi zanj pojem 

razlikovanja ključnega pomena pri ustvarjanju identitete. Prav tako trdi, da so identitete 
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strukturirane znotraj igre moči ter izključevanja in so kot take posledica naturaliziranega 

procesa poenotevanja.  

Identifikacija je torej označevalni proces, ki po eni strani povezuje, po drugi strani pa 

označuje simbolne meje, kot piše Razpotnik (2004). Znotraj tega procesa se ustvarja 

konstitutivna zunanjost, ki proces ustvarjanja identitete utrjuje. V diskurzu odnosa moči to 

pomeni, da marginalizirani ali podrejeni drugi predstavlja silo, ki obstoječo oz. dominantno 

identiteto definira kot stabilno, a hkrati tudi vnaša destabilizacijo, saj uteleša negacijo te iste 

identitete. Ključnega pomena »[...] je torej pojmovanje identitete na podlagi razlikovanja od 

navidezne celote drugačnega ali njej manjkajočega elementa« (Razpotnik, 2004, str. 127). 

 

2.2.  ETNIČNA IDENTITETA 

Afirmacija določenih lastnosti ter zavračanje preostalih, se pri posamezniku začne že v 

najzgodnejših interakcijah z okoljem. Zato Razpotnik (2004) etnično identiteto v prvi vrsti 

povezuje z vzgojo, pri čimer je potrebno upoštevati izhajanje posameznikov iz različnih okolij 

s specifičnimi kulturnimi kodi. 

Barth (1998) piše, da je etnična identiteta v največji meri odvisna od socialne organizacije 

kulturnih razlik, Sanders (2002) pa njegovo spoznanje dopolnjuje z utemeljitvijo družbenih 

prostorov, v katerih potekajo medskupinske interakcije, kot močnim določilom 

medskupinskih ter etničnih meja. Brumen (1999) temu dodaja še to, da so vse socialne 

identitete – kamor spada tudi etnična – vedno kontekstualno konstruirane, ter da so njihove 

meje premične glede na gibanje in definiranje celotnega socialnega sistema. Socialne etnične 

meje tako v večji meri definirajo etnično identiteto kot sama kulturna vsebina. 

Phinney (2001) pojmuje etnično identiteto kot dinamičen konstrukt, saj naj bi se razvijala in 

spreminjala skladno z razvojnimi in kontekstualnimi dejavniki. Predstavljala naj bi celo 

kritično razvojno nalogo v obdobju adolescence, kar je v današnjih kompleksnih sodobnih 

družbah še posebej zahtevna naloga, ki ji vsi niso kos in vsi posamezniki tudi ne dosežejo 

stopnje t.i. »izgrajene etnične identitete« (prav tam). 

O etnični identiteti piše tudi Berry (2001), ki jo pojmuje kot kompleksno celoto verjetij in 

naravnanosti, ki jih posameznik ima o samem sebi v odnosu do njegove kulturne skupine. Ta 

identiteta naj bi prišla v ospredje tedaj, ko so ljudje v stiku z drugo, torej tujo kulturo. 
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Poleg etnične seveda obstaja tudi državljanska oz. nacionalna identiteta. Berry (2001) 

poudarja, da več ene identitete ne pomeni manj druge in, da je posameznikova etnična 

identiteta najpogosteje vsebovana znotraj širše, nacionalne identitete. Toda v nasprotju s tem 

Sanders (2002) navaja, da upadanje sovražne naravnanosti s strani sprejemajoče dežele 

povzroči upadanje moči etnične identitete, posledica česar je hiter pomik priseljencev k 

asimilaciji. 

Phinney (2001) na podlagi raziskav o etnični identiteti in migracijah, predlaga interakcijski 

model razumevanja psiholoških izidov imigracije. Pri medsebojnem vplivanju etnične in 

nacionalne identitete ter hkratnem pomenu obojega na blagostanje imigrantov, gre namreč za 

interakcijo med vedenjem in karakteristiko imigrantov ter odgovori gostujoče družbe nanje. 

Večina študij dokazuje, da pritisk s strani gostujoče družbe k asimilaciji pripomore k močnejši 

etnični in šibkejši nacionalni identiteti imigrantov. Za najboljšo možnost se je izkazala 

kombinacija močne etnične in prav tako močne nacionalne identitete, kar je tudi korak k 

najboljši možni adaptaciji, ki naj bi imigrantom prinašala največ koristi (prav tam). 

 

2.3.  AKULTURACIJA PRISELJENCEV 

Znotraj tega podpoglavja predstavljam shemo adaptacijskih strategij po Berry-ju (2001), ki po 

mojem mnenju zelo dobro ponazarja povezanost etnične identitete priseljencev ter njihovo 

identifikacijo z novo, gostujočo družbo. 

Akulturacijski proces se prične s prihodom priseljencev v novo okolje. Razumljen je kot širši 

konstrukt, katerega vsebina je širok spekter dosedanjih vedenj, stališč in vrednot priseljencev, 

ki se ob stiku z novo kulturo pričnejo spreminjati. Etnična identiteta predstavlja tisti del 

akulturacijskega procesa, ki je osredotočen na subjektivni občutek pripadnosti skupini oz. 

kulturi (Phinney, 2001).  

Berry (2001) razume akulturacijo kot dvodimenzionalni proces, katerega vidika sta sledeča: 

- ohranjanje posameznikove kulturne dediščine, 

- prilagajanje gostujoči družbi. 

Dejstvo, v kolikšni meri želijo priseljenci ohraniti ali opustiti lastno kulturno dediščino ter v 

kolikšni meri (ne) želijo imeti stikov z gostujočo družbo, oblikuje različne akulturacijske drže 

(Berry, 2001). V resnici je potrebno vzajemno delovanje obeh vpletenih strani, tako 
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migrantov kot gostujoče družbe, saj naj bi se za uspešno akulturacijo priseljencev prilagajali 

in spreminjali obe skupini. 

Berry (2001) predlaga dve vprašanji, ki naj bi si jih zastavili priseljenci: 

- Ali je vredno vzdrževati kulturno dediščino svojih prednikov? 

- Ali je vredno razvijati odnose s širšo, gostujočo družbo? 

Na podlagi pritrdilnih ali odklonilnih odgovorov na ti dve vprašanji razvije štiri akulturacijske 

strategije: separacijo, marginalizacijo, asimilacijo in integracijo (prav tam). 

Separacija (= getoizacija): Pozitiven odgovor na prvo in negativen odgovor na drugo 

vprašanje. Priseljenec ima močno etnično identiteto, ki jo želi ohraniti, ne želi pa si stikov z 

gostujočo kulturo. 

Marginalizacija: Negativen odgovor na obe vprašanji. Marginalizirana identiteta je značilna 

za priseljenca, ki se ne identificira z nobenim od obeh sklopov kulturnih vsebin. 

Asimilacija: Negativen odgovor na prvo in pozitiven odgovor na drugo vprašanje. Priseljenec 

se popolnoma identificira z gostujočo kulturo in lastno povsem opusti oz. preneha gojiti 

etnično identiteto. 

Integracija (= bikulturna identiteta): Pozitiven odgovor na obe vprašanji. Tako priseljenski kot 

gostujoči skupini je v interesu ohraniti lastno kulturo in hkrati vstopati v stike z drugimi. Na ta 

način je ohranjena določena stopnja kulturne integritete obeh skupin, priseljencem pa je 

omogočena participacija v integralnem delu širše družbe. 

Ob razumevanju pravkar predstavljene sheme adaptacijskih strategij se je pomembno 

zavedati, kot opozarja Razpotnik (2004), da pričujoči model temelji na predpostavki, da imajo 

priseljenci svobodo izbire pri odločitvi, na kakšen način se želijo vključiti v gostujočo družbo, 

kar seveda ni nujno resnica. 

Phinney (2001) predlaga, da bi morale družbe v času masovnih migracij odkriti ravnotežje 

med ohranjanjem kulture prednikov priseljencev ter promoviranjem prilagoditve priseljencev 

širši družbi. Pomemben korak pri vzpostavljanju tega ravnotežja naj bi bilo upoštevanje želja, 

percepcij in naravnanosti priseljencev. Medkulturne študije dokazujejo, da vsi omenjeni 

akulturacijski pristopi seveda niso enako primerni za vse priseljence, saj se ti med seboj lahko 

močno razlikujejo. Do najboljših rešitev naj bi predvidoma pripeljalo omogočanje tega, da bi 

se priseljenci resnično lahko svobodno odločali o tem, v kolikšni meri želijo ohraniti lastno 
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etnično identiteto in v kolikšni meri so pripravljeni na razvijanje nove identitete, ki bi 

odražala kulturo dežele, v katero so se priselili (prav tam). 

 

2.4.  RAZLIČNE OBLIKE KAPITALA MIGRANTOV 

Modelu asimilacije različni avtorji očitajo, da ne zmore pojasniti razlogov, zakaj nekatere 

manjšinske skupine priseljencev ostajajo na družbenem dnu in njihovi pripadniki zasedajo le 

najmanj cenjena in posledično slabo plačana delovna mesta. Nee in Sanders (2001) na primer 

menita, da je asimilacijski model v zgodovinskem zaostanku, saj je prilagojen zgodnjim 

migracijam v 20. stoletju, ko so se ljudje iz Evrope množično preseljevali v Združene države 

Amerike, ne zajema pa vidikov in izkušenj sodobnega preseljevanja (prav tam). 

Razpotnik (2004) ugotavlja, da se sodobni priseljenci srečujejo s trdovratnimi mejami 

asimilacije, kar njihov položaj bistveno razlikuje od tistega, s katerim so se migranti soočali v 

preteklosti. Ključno vlogo pri njihovem vključevanju v gostujočo družbo naj bi imele različne 

oblike kapitalov, ki jih priseljenci posedujejo, menita Nee in Sanders (2001). Tu imamo v 

mislih socialni, ekonomski ter kulturno-človeški kapital. 

Sanders (2002) ugotavlja, da pomanjkanje akulturacije in strukturne asimilacije pri sodobnih 

priseljencih spodbudno vpliva na razvoj družbenih mrež in institucionaliziranih oblik 

kolektivne akcije, ki skušajo pomagati preseči manjšinjski status in zmanjšati socialno-

ekonomske in emocionalne izdatke priseljencev. Tovrstne socialne mreže priseljencev 

temeljijo na zaupanju, soodvisnosti in solidarnosti.  

V takšnih primerih se ohranjanje etnične identitete izkaže kot uspešen mehanizem za 

opolnomočenje in pridobivanje potrebnih resursov za ustrezno premostitev ekonomskih in 

socialnih težav, hkrati pa si omenjene socialne mreže prizadevajo tudi za boljšo prihodnost in 

uspeh naslednjih generacij priseljencev v gostujoči družbi (Sanders, 2002). 

Med najpomembnejše izvore omenjenih socialnih mrež, ki jih imenuje tudi jedra etnične 

organizacije, Sanders (2002) prišteva sledeče: 

- etnična cerkev: ima moč promoviranja občutka za skupnost in etnično zavest, s čimer 

utrjuje etnične meje, a obenem tudi spodbuja asimilacijo in akulturacijo v gostujočo 

družbo; 
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- soseska: gre za prostorsko koncentracijo etničnih skupin, kar naj bi olajšalo ohranjanje 

socialnih meja in etnične identitete, vendar praviloma upočasnjuje procesa asimilacije in 

akulturacije; 

- jezik: osvojitev jezika gostujoče družbe je pomemben instrument za identitetno 

spremembo, saj ima znanje jezika tako mediacijsko kot tudi moderirajočo vlogo v 

identifikaciji posameznika in njegovih procesih adaptacije; 

- družina: socialna institucija, kjer se nabirajo in shranjujejo različne oblike kapitala, hkrati 

pa je družina tudi vir medsebojnega zaupanja in kolektivnih akcij. 

Kot že omenjeno, različne oblike kapitala in posameznikove zmožnosti razpolaganja z njimi, 

pomembno vplivajo na vključevanje priseljencev v gostujočo družbo in jim pri tem lahko 

pomagajo ter soodločajo, v katero smer se bo odvijala življenjska pot določenega 

posameznika. 

Portes in Rumbaut (2001) trdita, da socialni, ekonomski in človeško-kulturni kapital 

priseljenca napovedujejo njegovo umestitev v družbo, ki lahko poteka v dveh smereh. Prva 

pot vodi navzgor, do mobilnega srednjega razreda, druga pot pa vodi navzdol, v razpršeni 

podrazred.   

Nee in Sanders (2001) navajata štiri možne vzorce umestitve priseljenca na področju 

zaposlitvenega trga, ki v veliki meri vplivajo na to, ali bo šla posameznikova pot navzgor ali 

navzdol: 

- podjetništvo, 

- profesionalno managersko-tehnične službe, 

- zaposlitev v javnem sektorju, 

- pol ali nižje kvalificirane tehnične družbe in službe v slabo plačanem servisnem sektorju. 

Ob vsem tem se je potrebno zavedati, da socialni stan oz. razredna pripadnost posameznika 

pred selitvijo odločilno vpliva na kakovost in obseg socialnega in tudi ostalih oblik kapitala 

po selitvi. Vendar Razpotnik (2004) dodaja, je ravno socialni kapital – za razliko od 

ekonomskega in kulturno-človeškega kapitala, ki sta močno razredno pogojena – enako 

dostopen vsem razredom priseljencev. Razlog za to vidi v značilnosti socialnega kapitala, da 

se spontano in neprestano »[...] producira in reproducira znotraj institucije družine, 

razširjene družinske skupnosti ali druge oblike tesnega sobivanja omejenega števila ljudi in se 

tako vselej znova ustvarja v socialnih izmenjavah« (Razpotnik, 2004, str. 147). 
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2.5.  HIBRIDNA IDENTITETA 

V literaturi je v večini primerov na temo migracij, priseljenstva in etnij prisotna težnja po 

prikazovanju priseljencev kot oseb, ki so razpete ali ujete med dvema kulturama. 

Anthias (2001a) podaja kritiko tovrstnemu pristopu oz. pogledu, saj naj bi bili v današnjem 

globalnem svetu pravzaprav vsi neke vrste mešanci, z izvornimi koreninami tu in tam, 

razseljeni po nacionalnih ali etničnih prostorih, ki jim izvorno ne pripadamo. 

Povsem na mestu je torej vpeljava pojma novih hibridnih identitet, ki naj bi bile nadvse 

raznolike in pisane ter ustvarjajo vse mogoče nove kulturne in identitetne formacije (Bauman, 

2003). 

Je pa usmerjenost k hibridnosti lahko zavajajoča v smislu, da ustvarja bleščeč videz 

multikulturalnosti, s katero se prikrivajo obstoječe hegemone prakse in hierarhije med 

kulturami, opozarja Anthias (2001b). Morda jim hibridnost nudi le potrebno preobleko, saj 

sicer ni nobenega razloga oz. dokaza za to, da bi bile omenjene hierarhije v sodobnosti 

nenadoma presežene (prav tam). 

 

3. BEG MOŽGANOV 

Beg možganov je pojav znotraj sodobnih oblik mednarodnih migracij, pri katerem gre za 

odseljevanje visoko izobraženih kadrov iz rojstne države (Dolinar in Knop, 1998).  

Najpogosteje pri begu možganov govorimo o migracijah iz manj razvitih držav v razvitejše. 

Obdobje zgodnjega kapitalizma te oblike migracij še ni poznalo, saj je vse bolj kvalificirana 

delovna sila pričela emigrirati v razvitejše države, kjer so jim ponujeni boljši delovni pogoji, 

ali pa v manj razvite dele sveta, kjer vidi priložnost zaradi pomanjkanja strokovnjakov, v 

obdobju t.i. razvitega monopolnega kapitalizma. Pričakovati je, da bo vse bolj odprti trg 

delovne sile tudi v prihodnosti za svoj obstoj potreboval migriranje visoko izobraženega 

kadra, saj današnje družbe ne usklajujejo potreb po kvalificiranih delavcih z izobraževalnim 

sistemov v zadostni meri. Beg možganov je torej na nek način logična posledica sodobne 

družbene ureditve in vse bolj zahtevnega trga, ki jo je Klinar (1976a) že pred časom 

napovedal v okviru razumevanja migracij kot priložnosti za poklicno mobilnost.  
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3.1.  OPREDELITEV POJMA »BEG MOŽGANOV« 

Adams (1968) opredeli beg možganov kot človeški kapital, ki izteka iz gospodarstev kot 

strateški vir. Podobno definicijo poda Horvat (2011), za katerega beg možganov pomeni 

masovno in stalno migracijo visoko izobraženih oseb iz matične države v druge, bolj razvite 

države. Bevc (2004) pa dodaja, da je mobilnost izobraženih kadrov za uspešnost posamezne 

države na področju znanosti in tehnologije sicer izrednega pomena, a da hkrati predstavlja 

številne potencialne ovire, kot je npr. trajni odliv. 

Prav trajni odliv najbolj izobraženega prebivalstva v tujo državo, oziroma – kot to opišejo 

strokovnjaki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD, 2008, v Bevc, 2009) 

– trajni prehod oseb s terciarno izobrazbo iz ene države v drugo, opredeli beg možganov v 

širšem pomenu. V ožjem pomenu pa beg možganov po mnenju strokovnjakov OECD (prav 

tam) pomeni migriranje znanstvenikov ter tehničnih in ostalih specialistov z različnih področij 

s terciarno izobrazbo. 

Panič (2004) poleg že omenjenih oblik omenja še t.i. prikriti beg možganov. Pri tem ima v 

mislih zaposlovanje strokovnjakov v izvorni državi, vendar znotraj tujih institucij in 

mednarodnih organizacij. Ker to ne prinaša nekih očitnih negativnih posledic za domačo 

družbo, je ta oblika bega možganov za emigrantske družbe sprejemljiva v veliko večji meri 

kot odhod kadra v tujino (prav tam). 

V literaturi poleg pojma beg možganov zasledimo tudi pojme »izvoz možganov«, »prelivanje 

možganov« in »cirkulacija možganov«. Klinar (1989) poskuša te izraze pojasniti, in sicer 

piše, da pri izvozu možganov izvorna država dobi od imigrantske družbe odškodnino za svoje 

strokovnjake, pri prelivanju možganov gre za izseljevanje presežka izobražencev, kar ne 

povzroča negativnih posledic, cirkulacija možganov pa predstavlja krožno gibanje visoko 

izobraženega kadra iz emigrantske družbe v imigrantsko in potem ponovno nazaj, kar je 

pravzaprav cilj moderne politike resursov. 

Klinar (1976a) piše, da smer mobilnosti oz. bega možganov poteka v dve smeri – iz manj 

razvitih držav v razvitejše, a tudi obratno. Za znanstvenike in ostali visoko izobraženi kader 

naj bi sicer veljalo, da najpogosteje migrirajo iz manj razvitih v bolj razvite družbe, se pa 

migracije odvijajo tudi iz bolj razvitih v manj razvite dežele, čeprav je tega manj. Vsekakor 

obe smeri preseljevalnih tokov pomembno vplivata na povečevanje razlik med bolj in manj 

razvitimi družbami (prav tam). 
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Ko govorimo o učinkih bega možganov oz. njegovih posledicah za določeno državo, se 

največkrat pojavljajo negativni vidiki, ki poudarjajo pomen odhoda usposobljenega 

prebivalstva. Klinar (1976a) navaja, da so negativne posledice bega možganov še izrazitejše 

pri manj razvitih državah, saj odhod izobražene delovne sile prinaša nazadovanje v razvoju. 

To občutijo tudi prebivalci, ki ostanejo doma, saj se kot družba težje razvijajo in učinkovito 

delujejo. Med negativne vidike spada še izguba investicij, vloženih v šolanje odhajajočih 

strokovnjakov, kar posebej izpostavlja tudi Razpotnik (2004). Mladi namreč v 

najproduktivnejših letih zapustijo državo, v kateri so odraščali in se izobraževali, torej 

preživljali neproduktivna leta svojega življenja. Ko postanejo sposobni in koristni za delovno 

silo in bi lahko omogočili razvoj, pa odidejo zaradi boljših finančnih in socialnih obetov na 

delovni trg razvitejših držav (prav tam). Ackers in Gill (2008) opozarjata, da bo ravno to v 

bližnji prihodnosti povzročalo težave pri upravičevanju naložb v izobraževanje mladih, ki si 

želijo ostati v izvorni državi. K vsemu naštetemu Strniša (2009) dodaja še izgubo razvojnih 

potencialov na dobičkonosnih področjih, kamor spadajo naravoslovje, tehnika in medicina. 

V sodobni literaturi je sicer moč najti tudi pozitivne oz. koristne posledice bega možganov. 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD, 2008, v Bevc, 2009) na primer 

navaja študijo o globalni konkurenci za talente, kjer je bilo ugotovljeno, da se ravno preko 

bega možganov lahko spodbudi oblikovanje človeškega kapitala v emigrantski državi. Bevc 

(2009, str. 7) to razlaga s tem, da tedaj, »[...] ko možnost emigracije spodbuja ustvarjanje več 

znanja/izobrazbe kot znaša izguba le tega, država izvoznica poveča zalogo človeškega 

kapitala, če se odprejo možnosti dela v tujini oziroma odhoda v tujino. Razen individualnih 

koristi za tiste, ki pridobijo znanje, so možne tudi širše družbene koristi, na primer preko 

večjega medgeneracijskega prenosa znanja.« 

Klinar (1976a) obravnava dva modela bega možganov: 

- kozmopolitski/liberalistični model: strokovnjaki naj se zaposljujejo tam, kjer so jim za 

delo omogočene najboljše možnosti, saj to preko razvoja znanosti prinaša dobrobit vsem 

ljudem; 

- nacionalni model: nacionalna skupnost za lasten razvoj potrebuje vsaj minimalno število 

domačih strokovnjakov, ki naj za dobrobit lastne družbe kljub morebiti neugodnejšim 

delovnim razmeram ostanejo v domači državi, čeprav so tam njihovi potenciali manj 

izkoriščeni. 
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3.2.  VZROKI ZA BEG MOŽGANOV 

Izobražen kader naj bi iz Slovenije odhajal zaradi slabih delovnih pogojev in nenaklonjenosti 

države do raziskovalce, meni Strniša (2009). 

Adams (1968) navaja sledeče vzroke za beg možganov, vezane na prednosti držav 

priseljevanja oz. pomanjkljivosti držav izseljevanja: 

- razlika v plačilu: plačila za enako delo se med posameznimi državami lahko precej 

razlikujejo; 

- poklicne priložnosti: razvitejše države nudijo več možnosti za napredovanje; 

- pomanjkanje dovzetnosti za spremembe v domovini: posamezne države zaradi 

tradicionalizma, zaprtosti in/ali birokracije ne nudijo dovolj priložnosti za vpeljavo 

inovacij; 

- pomen izobraževanja v tujini: dvorezen meč – izobraževanje v tujini je lahko 

naprednejše, a prav tako lahko nudi znanja, ki v domači državi niso pretirano koristna; 

- pomanjkanje realnih politik zaposlovanja delovne sile: problematika velikih naložb v 

visoke izobraževalne ravni, čeprav država ne potrebuje tako številčne visoko izobražene 

delovne sile, s čimer se ustvarjajo presežki izobražencev, ki se kasneje soočajo s 

težavami pri zaposlovanju; 

- tehnološke vrzeli: med posameznimi državami je moč zaznati precejšnje razlike v stopnji 

tehnološkega napredka; 

- politična neenotnost: izobražen kader se zaradi tega neredko preseljuje v bolj enovite in 

stabilne države; 

- diskriminacija na neekonomskih temeljih: različne oblike diskriminacij so običajno bolj 

prisotne ali vsaj bolj opazne v manj razvitih državah in so prav tako eden od vzrokov za 

odhod strokovnjakov. 
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4. BEG MOŽGANOV IN SLOVENCI 

Z vstopom v Evropsko unijo smo Slovenci med drugim pridobili pravico do svobode gibanja 

med vključenimi državami članicami. To velja tudi za delovni trg, kar v praksi pomeni, da 

nam je od tedaj omogočeno lažje in predvsem dostopnejše iskanje zaposlitve v tujini.  

Posledica tega je, da imamo tako kot ostali narodi tudi Slovenci v tujini velik umski potencial, 

katerega natančnega števila ne poznamo, saj nobeno od naših ministrstev ne zbira podatkov o 

tem, kritizira Anžlovar (2006). 

 

4.1.  KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED 

Pregled zgodovinskega ozadja slovenskih emigracij nam pokaže, da so bili vzroki večinoma 

ekonomske in/ali politične narave.  

V obdobju do prve svetovne vojne je prevladovalo prekomorsko preseljevanje, po vojni pa so 

zanimive postale tudi bližnje evropske države, kot sta Francija in Nemčija. Po koncu druge 

svetovne vojne so zaradi političnih razlogov emigrirali predvsem strokovnjaki in intelektualci, 

nekoliko pozneje so se pojavili tudi tokovi izseljevanja na podlagi ekonomskih vzrokov. Teh 

tedanja družba sicer ni priznavala, saj so bila v nasprotju z ideološkimi stališči razvijajoče se 

socialistične družbe, zato so migranti dobili status delavcev na začasnem delu v tujini. Enako 

se je zgodilo v šestdesetih letih 20. stoletja strokovnjakom s področja gospodarstva, tehnike in 

naravoslovja, ki so emigrirali zaradi tedanje gospodarske krize, katere posledica so bile 

zmanjšane investicijske dejavnosti ter manjše število delovnih mest. Tudi te migracije so bile 

označene kot začasne, saj politika ni želela priznati izgubljanja izobraženega kadra. V 

sedemdesetih letih so se pričele t.i. profesionalne emigracije, ker so strokovnjaki v tujini 

začeli iskati možnosti napredovanja in izpopolnjevanja, osemdeseta leta pa so prinesla še 

slabše pogoje dela in upad življenjskega standarda, kar je odliv strokovnjakov še povečalo. 

Do tedaj se je zahodnoevropski delovni trg že zaprl za nekvalificirane in polkvalificirane 

delavce, zato so se zgodile številne reemigracije, je pa zaradi pomanjkanja strokovnjakov 

različnih skupin postal trajna oblika migracije t.i. beg možganov. V začetku devetdesetih let 

emigracija slovenskih znanstvenikov sprva ni bila velika, vendar je začela hitro naraščati po 

letu 1992 (po Panič, 2004; Štih in Balkovec, 2010). 
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4.2.  POSLEDICE ŠOLANJA  V TUJINI 

Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja je bila pod vodstvom dr. Milene Bevc opravljena 

raziskava o migracijski politiki in čedalje bolj perečem problemu bega možganov, ki je 

opozorila na precejšnjo potencialno nevarnost trajnega odliva slovenskih študentov v tujino 

(Bevc in Ogorevc, 2013). V raziskovalno anketo so bili zajeti mladi, ki so bili vključeni v 

Erasmus izmenjavo od študijskega leta 2005/2006 do 2010/2011. 

Zanimivost raziskave je, da se med drugim osredotoča na potencialno zaposlitveno migracijo 

v tujino kot posledico Erasmus študentske mobilnosti. Ugotovljeno je bilo, da bi ponujeno 

zaposlitev v tujini verjetno sprejelo 48%, zagotovo pa 42% sodelujočih, pri čimer niso 

upoštevani odgovori 'ne vem'. To pomeni, da je kar 90% anketiranih mladih, potencialnih 

kandidatov za udejanjanje pojava bega možganov. Raziskava je pokazala tudi to, da so 

študenti, ki so bili na izmenjavi, v primerjavi z doma izobražujočimi se vrstniki, bolj 

proaktivni pri iskanju možnosti zaposlitve v tujini. Med njimi raste tudi odstotek tistih, ki že 

oz. so že delali v tujini (prav tam). 

Graf 1: Verjetnost zaposlitve slovenskih Erasmus študentov v tujini po končanem študiju v odstotkih 

(Bevc in Ogorevc, 2013, str. 45) 

 

Upoštevajoč dejstvo, da velika večina anketiranih mladih sicer navaja delo v tujini kot 

začasno, nekako za obdobje do treh let, bi lahko domnevali, da se bodo sčasoma vrnili in s 

pridobljenimi znanji ter izkušnjami pomembno prispevali k razvoju Slovenije. Vendar avtorja 

raziskave opozarjata, da si takšen razplet lahko obetamo le ob udejanjanju aktivne politike, ki 

bi tovrstnim emigrantom omogočala ustrezno vrnitev (Bevc in Ogorevc, 2013). 
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Odgovor na to, kako mlade pritegniti nazaj, bi bilo smiselno iskati tudi v motivih, ki jih vabijo 

v tujino. Zanimivo je, da mladih, v nasprotju s splošnim prepričanjem, v tujino ne vleče v prvi 

vrsti želja po večjem zaslužku, temveč predvsem stimulativno delovno okolje in dobri 

medosebni odnosi. Kar pa zadeva zaviralne dejavnike za emigracijo, je najpomembnejša 

kakovost življenjskega okolja za ustvarjanje družine, ki še vedno prepriča mnoge potencialne 

emigrante, da ostanejo v Sloveniji (prav tam).  

Tabela 3: Spodbujajoči in zaviralni dejavniki za zaposlitev v tujini (Bevc in Ogorevc, 2013, str. 55) 

MOTIVI OVIRE 

 pridobitev dodatnih znanj in izkušenj  lažje ustvarjanje družine v domačem okolju 

 boljše možnosti za nadaljevanje poklicne 

kariere 

 odtegnitev domačemu okolju 

 boljši delovni pogoji  v tujini si je težje privoščiti ustrezen 

stanovanjski standard 

 utrditev znanja tujih jezikov  slabo poznavanje jezika države 

 pridobitev poznanstev  domače okolje ponuja višjo kakovost 

življenja 

 večja odprtost in tolerantnost ljudi; 

svetovljansko okolje 

 pomen domovine 

 prednosti bivalnega okolja  domače okolje se zdi dolgoročno bolj 

perspektivno 

 večji zaslužek  zaposlitev v tujini se zdi bolj tvegana 

 tuje okolje se zdi dolgoročno bolj 

perspektivno 

 

 lažja uveljavitev doma  

 možnost naselitve v tujini  

 

 

4.3.  IZOBRAZBENA STRUKTURA POTENCIALNIH MLADIH EMIGRANTOV 

Čepin (2001) piše, da se je med mladimi v Sloveniji v zadnjih letih stopnja izobrazbe zvišala. 

Manj kot petina jih v starostni skupini 19 do 29 let nima končane srednje šole, kar je na 

podlagi mednarodnih primerjav sorazmerno malo, medtem ko se je število študentov 

podvojilo. Kljub temu za razvitimi evropskimi državami zaostajamo po deležu diplomantov, 

starejših od 30 let, zato si je nacionalni program zadal za cilj zvišati delež prebivalstva z 

diplomami do leta 2005, kar je bilo tudi doseženo (prav tam). 
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Število diplomantov na univerzah in visokošolskih zavodih se je po podatkih Statističnega 

urada Republike Slovenije (2016a) od leta 1995 do 2000 povišalo za kar 37%, število pa se je 

do leta 2012 še povečevalo, nakar je pričelo upadati, vendar se še vedno giblje nad več kot 

18.500 diplomanti na leto. Graf 2 prikazuje število diplomantov v zadnjih šestih letih. 

Graf 2: Število diplomantov po letih (Statistični urad RS, 2016a) 

 

Toda rast števila visoko izobraženega prebivalstva ima lahko tudi neprijetne posledice, 

predvsem v primeru, da potrebe delovnega trga niso usklajene s sistemom izobraževanja, kar 

se v Sloveniji dogaja. Posledično imamo na trgu veliko izobraženih mladih, ki ne morejo najti 

ustrezne zaposlitve in bodo lastno neugodno situacijo morda poskušali rešiti tudi z 

migriranjem v tujino. 

Na tem mestu velja ponovno omeniti raziskavo Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki 

poskuša med drugim evidentirati tudi potencialni odliv izobraženega kadra, ki ga 

predstavljajo študenti, kateri so bili na izmenjavi v tujini v letih 2005-2010 in bi s svojimi 

znanji ter izkušnjami lahko pomembno prispevali k razvoju naše države (Bevc in Ogorevc, 

2013). 

Izsledki so prikazani v grafu 3, katerega rezultati zgovorno pričajo o tem, da potencialni 

emigranti (57%) močno prednačijo pred študenti, ki so odločeni, da ostanejo v Sloveniji 

(23%). Če jim prištejemo še tiste, ki so že ali pa so že bili zaposleni v tujini, ugotovimo, da 

med mladim izobraženim kadrom obstaja velika verjetnost za odliv v obliki bega možganov. 
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Graf 3: Relativni obseg evidentirane emigracije med Erasmus študenti v odstotkih (Bevc in Ogorevc, 

2013, str. 63) 

 

 

5. STANJE V SLOVENIJI PO STATISTIČNIH PODATKIH 

Proces globalizacije je v sodobni Evropi povzročil pospešeno mednarodno preseljevanje, na 

kar v veliki meri vplivajo tudi selitvene politike držav. Evropska unija je namreč z načelom 

prostega pretoka ljudi, kapitala, blaga in storitev postala notranje odprta in s tem spremenila 

meje gibanj ljudi ter strukturo migrantov. Od leta 2004 smo tudi Slovenci evropski državljani 

z vsemi pripadajočimi pravicami in dolžnostmi, s članstvom v Evropski uniji pa je med 

drugim še v večji meri postala del našega vsakdana ravno mobilnost (Lapuh, 2011). 

Zastavlja se vprašanje, kakšno je dejansko stanje tega področja v Sloveniji? Odgovor na to 

najbolje podajo statistični podatki raziskav na temo migracij ter rezultati različnih anket, ki so 

nam dostopni preko spleta. 

 

5.1.  SLOVENCI V TUJINI 

5.1.1. EUROSTAT 

Po podatkih Eurostata je ob popisu leta 2011 živelo v drugih državah članicah EU in EFTA 

45.612 državljanov Slovenije. V tem številu niso upoštevani tisti, ki so živeli na 

Nizozemskem, v Litvi in Liechtensteinu, saj so podatki za te tri države statistično zaupni. 
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Podatki o številu državljanov Slovenije na Poljskem (bilo naj bi jih 89) so označeni kot 

nezanesljivi. Edina država, v kateri po teh podatkih ni prebival noben slovenski državljan, je 

Romunija, vsak drugi izseljeni Slovenec pa je prebival v Nemčiji (Statistični urad RS, 2014a). 

 

5.1.2. STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE (SURS) 

Po podatkih Statističnega urada RS (2014b) se je v letu 2013 iz Slovenije odselilo 13.384 

prebivalcev, od tega jih je bilo 71% (9.503) starih 25-64 let. Med temi jih je imelo 

osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 26%, srednješolsko 53%, višješolsko ali visokošolsko 

izobrazbo pa 21%. Nekaj manj kot polovica jih je bilo pred selitvijo zaposlenih. 

Leta 2014 se je iz Slovenije odselilo 14.336 prebivalcev, od tega jih je bilo 70% (10.035) 

starih 25-64 let. Med njimi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 24%, srednješolsko 

53%, višješolsko ali visokošolsko pa 23%. Pred selitvijo jih je bilo 41% zaposlenih 

(Statistični urad RS, 2015). 

Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev za leto 2015 bodo objavljene predvidoma 

konec koledarskega leta 2016. Vendar podatki Statističnega urada RS (2016b) že zdaj kažejo, 

da se je leta 2015 odselilo 14.913 prebivalcev Slovenije, od tega skoraj 8.700 slovenskih in 

blizu 6.300 tujih državljanov. To pomeni, da se je vsak teden v letu odselilo približno 166 

prebivalcev. Več kot 26% slovenskih državljanov je odšlo v Avstrijo, 21% v Nemčijo, sledita 

Švica in Hrvaška. Od tujih državljanov se jih je 20% odselilo v Bosno in Hercegovino, 12% 

na Hrvaško, 11% v Srbijo in 10% v Nemčijo.  

Graf 4: Socioekonomske značilnosti izseljenih iz Slovenije za obdobje 2013-2015 (Statistični urad 

RS, 2015) 
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5.2.  ŽELJA PO ODHODU V TUJINO 

V literaturi je moč zaslediti, da je v sodobnem času najpogostejši vzrok za selitev oz. 

razmišljanje o odhodu v tujino, iskanje možnosti na področju zaposlovanja. To potrjujejo tudi 

izsledki predstavljenih anket. 

 

5.2.1. ALI BI ODŠLI NA DELO V TUJINO? 

Graf 5: Odstotek Slovencev, ki si želi oditi na delo v tujino (Lončar, 2011) 

 

V anketi, objavljeni v reviji Finance (Lončar, 2011), je sodelovalo 1031 anketirancev. Starost 

ni opredeljena, so pa vsi prebivalci Slovenije. Iz grafa 5 je razvidno, da je skupno kar 66,7% 

anketirancev pritrdilno odgovorilo na vprašanje, ali bi bili pripravljeni oditi iz Slovenije in se 

zaposliti v tujini. Njihovi razlogi za to odločitev so različni, prevladuje pa mnenje, da so 

pripravljeni na selitev, ker »so siti« Slovenije. Ta razlog si je izbralo kar 41,2% sodelujočih, 

čeprav ni žal nikjer natančneje opredeljeno, česa točno »so siti«. Odhodu v prid botrujeta tudi 

želja po višji plači (13,7%) ter želja po novih izzivih (11,8%), 7,6% anketirancev pa je 

Slovenijo že zapustilo. Med negativnimi odgovori prevladuje močna povezava z družino in 

prijatelji, zaradi česar o selitvi ne razmišlja kar 17,8% sodelujočih. Sledijo tisti, ki so 

zaposleni v javni upravi (4,5%) in so s svojim položajem očitno zadovoljni. Najmanj je 

takšnih, ki se za odhod v tujino ne odločijo zato, ker se ne čutijo dovolj sposobne (3,3%). 
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5.2.2. DECODING GLOBAL TALENT 

Še večji interes slovenskih državljanov za preselitev v drugo državo je pokazala svetovna 

raziskava Decoding Global Talent (Strack, von der Linden, Booker in Strohmayr, 2014), 

izpeljana jeseni leta 2014, v kateri je od celotnega števila 203.756 anketirancev, sodelovalo 

2940 Slovencev neopredeljene starosti. Rezultati so pokazali, da bi zaradi nove zaposlitve kar 

88% sodelujočih Slovencev zapustilo domačo državo in odšlo v tujino, 62% od tega celo za 

obdobje 10 ali več let. Na globalni ravni je v tujini pripravljenega delati 63,8% svetovnega 

prebivalstva. Za najbolj zaželena mesta zaposlitve v tujini so se izkazali London, Pariz in 

New York. Sodelujoči Slovenci si na podlagi raziskave najbolj želijo delati v bližnjih državah, 

kot so Avstrija (10%), Nemčija (8%) in Švica (7%). Med mesti so na prvo mesto postavili 

Dunaj, sledita London in München (Strack in sodelavci, 2014). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMENA RAZISKAVE 

Populacija, ki jo obravnavam znotraj empiričnega dela magistrske naloge, so mladi, saj tej 

skupini pripadam tudi sama in me posledično interesira v največji meri. 

Pri starostni zamejitvi sem se oprla na definicijo mladine po Arnettu (2000; 2006), ki je iz 

družbene skupine mladih izločil starostno skupino od 10 do 17 let. Obdobje prehoda mladih v 

odraslost, ki traja od 18. do 29. leta, je opredelil kot »[...] dolgo obdobje med biološko 

zrelostjo in stabilnim prevzemanjem vlog odraslih« (Arnett, 2006, str. 119). Tudi Republika 

Slovenija v skladu s še nekaterimi evropskimi državami mladino opredeljuje kot »[...] mlade 

ljudi, stare od 15 do 29 let« (Vertot, 2009, str. 10), nekateri sociologi pa obdobje mladine 

podaljšujejo celo do 35. leta (prav tam). V raziskavi sem se zato usmerila na populacijo, staro 

od 18 do 35 let, saj ta okvir po mojem mnenju najbolje zaobjame ciljno skupino. 

O mladih je bilo sicer opravljenih že več raziskav, npr. o njihovem družbenem profilu (o 

vrednotah, socialni vključenosti, zaposlovanju, osamosvajanju, ...) (Lavrič idr., 2011), 

prehodu v odraslost (z vidika partnerskih odnosov, osamosvajanja, ...) (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2011) ipd. Kljub statističnim podatkom o tem, da se v tujino izseljuje vse več 

mladih Slovencev, nisem zasledila raziskave, ki bi bila osredotočena na odseljevanje mladih 

in njihovo življenje v tujini, čeprav Ule in Kuhar (2003, str. 8) poudarjata, da je temeljna 

sestavina sodobnega življenja ravno »[...] vse večja izbirnost življenjskih poti in namesto 

tradicionalnih samoumevnosti, smo vsak dan postavljeni pred izbire med različnimi 

možnostmi, načini življenja, načrti.«  

Mladi, na katere se nanaša izvedena raziskava, so se pravkar omenjenega zavedali in te 

možnosti izkoristili, hkrati pa s svojo izbiro in odločitvijo o odhodu tudi na svojstven način 

spremenili oz. nekoliko obšli tradicionalno pot vstopanja v odraslost.  

Ker se mi to področje z raziskovalnega vidika zdi zelo zanimivo, je moj namen s pomočjo 

kvalitativne raziskave spoznati in predstaviti njihove življenjske zgodbe ter izkušnje, ki 

ponujajo boljši vpogled in razumevanje tega, zakaj se mladi izseljujejo iz domovine in kakšne 

posledice ima to za potek njihovih življenj. 
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Namen raziskave preko raziskovalnih vprašanja sledi naslednjim ciljem: 

1. spoznati zgodbe intervjuvancev in raziskati ozadje, ki jih je pripeljalo do bivanja v 

tujini; 

2. dobiti vpogled v proces odločanja o zapustitvi domovine in raziskati posamezne 

razloge za to odločitev; 

3. dobiti vpogled v osebno doživljanje odhoda s strani intervjuvancev; 

4. ugotoviti, ali in kako intervjuvanci povezujejo odhod v tujino s prehodom iz mladosti 

v zgodnjo odraslost; 

5. spoznati cilje, ki jih intervjuvanci želijo doseči v tujini; 

6. spoznati, v čem se življenjski slogi intervjuvancev v tujini razlikujejo od tistih v 

domovini in kako je selitev vplivala na njihov življenjski potek; 

7. ugotoviti, na kakšne načine intervjuvanci ohranjajo stike in odnose z družino in 

morebitnim partnerjem/ko ter kako se ob tem počutijo; 

8. dobiti vpogled v predstave intervjuvancev o njihovi prihodnosti. 

 

2. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Empirični del temelji na kvalitativnem raziskovanju, katerega značilnost je po mnenju 

avtorjev Bogdan in Biklen (2003, v Vogrinc, 2008) to, da se v naravnih situacijah  in preko 

neposrednega stika s proučevanimi osebami zbirajo mehki podatki, torej podatki, ki vsebujejo 

bogate opise dogodkov in situacij ter niso obdelani s statističnimi postopki. Tudi Mesec 

(1998, v Vogrinc, 2008) trdi, da gre pri kvalitativnem raziskovanju za raziskavo, katere 

izkustveno gradivo sestavljajo opisi oz. pripovedi, podatki pa so analizirani besedno. 

Čeprav sem uporabila deskriptivno metodo kvalitativnega raziskovanja, sem bila kot 

raziskovalka tokrat v posrednem in ne neposrednem stiku s proučevanimi osebami, saj je 

komunikacija potekala s pomočjo avdiovizualne tehnologije. Tovrstno zbiranje podatkov mi 

je vseeno pomagalo priti do potrebnih spoznanj o proučevani temi, hkrati pa sem lahko – 

kljub odsotnosti neposrednega stika – preko videne neverbalne komunikacije na ekranu 

monitorja razumela tudi tisto, česar proučevane osebe niso mogle ubesediti, kar je ravno tako 

značilnost kvalitativnega raziskovanja (Vogrinc, 2008). 
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2.1.  OPIS VZORCA 

Tabela 4: Osnovni podatki oseb v izbranem vzorcu 

INTERVJUVANEC SPOL STAROST IZOBRAZBA KRAJ 

BIVANJA 

ZAPOSLITEV 

Oseba 1 ženska 24 let diplomirana 

psihologinja (UN) 

London, 

Anglija 

študentka 

kognitivne 

nevroznanosti in 

nevropsihologije 

Oseba 2 moški 25 let diplomant 

Fakultete za 

računalništvo in 

informatiko 

London, 

Anglija 

programer spletnih 

aplikacij 

Oseba 3 moški 32 let diplomant 

Ekonomske 

fakultete 

London, 

Anglija 

vizažist in 

samostojni 

svetovalec za 

spletno trženje 

Oseba 4 ženska 27 let gimnazijska 

maturantka 

Helmond, 

Nizozemska 

vajenka v studiu za 

tetoviranje 

Oseba 5 moški 27 let diplomant 

Ekonomske 

fakultete 

Utrecht, 

Nizozemska 

zaposlen v podjetju 

za vračanje davkov 

evropskim 

avtoprevoznikom 

Oseba 6 ženska 31 let - dodiplomski 

študij 

mednarodnih 

odnosov in 

ruščine na 

Dunaju 

- podiplomski 

študij o 

okoljski in 

energetski 

politiki v 

Varšavi 

- doktorski 

študij okoljske 

in energetske 

politike v 

Avstriji 

Bruselj, 

Belgija 

politična svetovalka 

in prevajalka ter 

vodja projektov 

Oseba 7 ženska 28 let dr. medicine Zürich, Švica specializantka v 

splošni bolnišnici 

Oseba 8 ženska 32 let - uni. dipl. 

industrijska 

oblikovalka 

- doktorat iz 

kulturne 

dediščine 

Melbourne, 

Avstralija 

univerzitetna 

predavateljica 

industrijskega 

oblikovanja 
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Proučevani vzorec sestavlja osem oseb (dve več od prvotno načrtovanega), od tega trije moški 

in pet žensk. Njihova starost se giblje od 24 do 32 let, kar ustreza definiciji mladih oseb. Tri 

osebe trenutno živijo v Angliji, dve na Nizozemskem in po ena oseba v Belgiji, Švici in 

Avstraliji. 

Kontakte sem pridobila preko poznanstev. Pogoj je bil, da gre za osebe, ki same, s partnerjem 

ali družino že vsaj 6 mesecev živijo v tujini. To se mi je namreč zdelo zadostno časovno 

obdobje za pridobitev izkušenj, na katere se nanaša raziskava. Pogoj je bil tudi to, da v tujini 

ne živijo na podlagi študentske izmenjave, hkrati pa je bilo zaželjeno (a ne obvezno), da so 

trenutno zaposleni. Ta pogoj sicer izpolnjuje kar sedem oseb. 

Glede na delitev vzorčenj v kvalitativnem raziskovanju, ki jo navaja Vogrinc (2008), sem 

uporabila t.i. namensko vzorčenje, saj sem proučevane osebe izbrala načrtno, torej pod 

določenimi pogoji zaradi točno določenega namena. 

Vsem sodelujočim sem zagotovila anonimnost, saj je za raziskavo pomembno, da so njihove 

izjave resnične in poglobljene. Nekaterim je bilo to zelo pomembno, nekaterim manj. Za dva 

to ni imelo nikakršne vrednosti, kar pripisujem dejstvu, da sta bila oba v preteklosti že 

intervjuvana in poimensko izpostavljena javnosti. Ne glede na to, imen sodelujočih v 

pričujočem magistrskem delu ne navajam, temveč jih imenujem »oseba št. x«, saj želim vse 

obravnavati enako. 

 

2.1.1. PREDSTAVITEV ZGODB 

OSEBA 1: Ženska, 24 let, po izobrazbi diplomirana psihologinja (UN), prihaja iz manjšega 

naselja v okolici Ljubljane, trenutno živi v Londonu v Angliji. Doma so imeli odlične 

bivanjske razmere, saj je 4-članska družina bivala v hiši na podeželju. S starši in mlajšim 

bratom se je dobro razumela. Med študijem psihologije se je s partnerjem preselila v trisobno 

stanovanje v Ljubljani, katerega lastnica je bila njena mati in ga je kot darilo prepisala na 

hčero. Opisuje se kot preprosto dekle, ki se je v prostem času redno ukvarjalo z jahanjem 

konj, tako na ljubiteljski kot tekmovalni ravni. Zadnje leto pred odhodom v tujino je 

opravljala študentsko delo v podjetju Cestel ter uspešno dokončala dodiplomski študij 

psihologije. O odhodu v tujino ni razmišljala, potem pa je njen partner prejel ponudbo za 

službo. Odločil se jo je sprejeti in v roku treh mesecev se je preselila skupaj z njim. Njeni 

starši njuno odločitev podpirajo, njegovi nekoliko manj. V Londonu sedaj živita dve leti, v 
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trisobnem stanovanju, ki si ga delita skupaj še z enim parom iz Slovenije. Vmes se je vpisala 

na študij kognitivne nevroznanosti in nevropsihologije, ki ga bo kmalu tudi uspešno končala. 

Trenutno je brezposelna in išče zaposlitev na področju psihologije. Stroške bivanja krije 

partner, po svojih močeh pomagajo tudi njeni starši. Življenje v Londonu ocenjuje kot manj 

kvalitetno od tistega v Sloveniji. Sicer selitve ne obžaluje, čeprav je prepričana, da bi v 

Sloveniji lažje dobila službo. Močno tudi pogreša prijatelje, saj se počuti precej osamljeno. 

Ima željo po vrnitvi v Slovenijo, vendar se bosta o tem odločala skupaj s partnerjem in 

trenutno se bolj nagibata k selitvi v Kanado ali na Novo Zelandijo. 

OSEBA 2: Moški, 25 let, diplomant Fakultete za računalništvo in informatiko, prihaja iz 

podeželja v okolici Polhovega Gradca, trenutno živi v Londonu v Angliji. V Sloveniji je imel 

dobre bivanjske pogoje. S staršema je živel v hiši in pomagal voditi družinsko podjetje. 

Starejša brat in sestra sta se že odselila, vendar je z njima ostal v rednih in dobrih odnosih. 

Ocenjuje se za umirjenega fanta, ki se je rad družil s prijatelji in hkrati uspešno opravljal vse 

obveznosti. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter se od 18. leta preko 

študentskega dela ukvarjal s programiranjem spletnih aplikacij. Leto pred odhodom v tujino 

opisuje kot zelo naporno. Zaključeval je študij ter obenem s prijatelji ustanovil samostojno 

podjetje, ki so ga morali po štirih mesecih zapreti zaradi nedobičkonosnosti. Med tem je preko 

pogodbenega dela sodeloval tudi z nekim ameriškim podjetjem, kasneje pa je sprejel delo za 

podjetje v Londonu, kjer so mu čez nekaj časa ponudili stalno službo. To je izkoristil za 

odskočno desko za selitev. V svojo odločitev ni dvomil, si je pa želel, da bi se z njim preselila 

tudi njegova partnerka. Pri njej proces odločanja ni bil tako preprost, saj bi se morala zanj 

marsičemu odpovedati, vendar je na koncu prevladala ljubezen in skupaj sta odšla novi 

dogodivščini naproti. Trenutno živita v stanovanju v 10-nadstropnem bloku. Stanovanje 

opisuje kot nadpovprečno glede na življenjski standard v Londonu, a vseeno precej 

podpovprečno v primerjavi s Slovenijo. S svojo službo in prihodkom je zelo zadovoljen. 

Glavna razlika pri delu v tujini je ta, da delovnik ne traja le 8 ur, ampak se pogosto razpotegne 

na 10 ur dnevno. Tudi razdalje do službe se premagujejo v večjih časovnih okvirih, tako da 

ima prosti čas samo med vikendi. Pa še takrat nima avta, s katerim bi bil kratek oddih na 

podeželju mnogo bolj uresničljiv. Pomanjkanje prostega časa v določeni meri vpliva tudi na 

odnos s partnerko. Z življenjem je sicer zadovoljen, vendar mu samo mesto in njegov utrip 

nista preveč všeč in razmišlja, da bi se v prihodnosti preselil v kakšno drugo deželo, ne nujno 

evropsko. V Slovenijo bi se nekoč želel vrniti, vendar zaradi trenutnih razmer na delovnem 

trgu in izkušenj, ki jih nudi tujina, o tem zaenkrat še ne razmišlja. 
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OSEBA 3: Moški, 32 let, diplomant Ekonomske fakultete, prihaja iz Ljubljane, trenutno živi 

v Londonu v Angliji. Z bivanjskim stanjem v Sloveniji ni bil zadovoljen, saj se je poskušal 

osamosvojiti in zaživeti na svojem, a se je moral zaradi finančne stiske preseliti nazaj k 

staršem. Zaposlen je bil kot prodajalec oblačil z minimalno plačo, v obdobju petih letih se je 

dvakrat preizkusil tudi kot samostojni podjetnik – prvič je ustanovil podjetje za prodajo 

oblačil, drugič pa podjetje z informacijsko-tehnološkimi storitvami. Obe podjetji je moral 

zapeljati v likvidacijski postopek, saj se ni izšlo po načrtih. Zaradi vrnitve pod streho staršev, 

je uspel prihraniti nekaj denarja, ki ga je služil z različnimi deli – turistično vodenje, prodaja v 

trgovini, delo na črno. Z življenjem v Sloveniji nikakor ni bil zadovoljen. Prepričan je, da je 

davčna struktura katastrofalna in, da država ne naredi ničesar za mlade iskalce zaposlitve. Bil 

je razočaran nad tem, da je kljub želji po delu in bližajočemu se 30. rojstnemu dnevu, še 

vedno odvisen od staršev. Zato je po zaprtju drugega podjetja in približno 300 neuspešnih 

prijavah za prosta delovna mesta, zbral vse svoje prihranke in se odločil poiskati priložnost v 

tujini. Ker je že prej tri leta študiral v evropskih prestolnicah, je bila odločitev lahka in hitra. 

Sedaj že dve leti biva v Londonu, kjer je z znanjem in visoko stopnjo motiviranosti 

postopoma postal poslovodja znane kozmetične znamke ter glavni vizažist. Hkrati je še 

samostojni svetovalec za trženje preko socialnih medijev in vodi svoj Youtube kanal. Lahko 

si privošči zelo dobre bivanjske razmere, kar v njegovem primeru pomeni bivanje v hiši 

nasproti velikega parka, hitra in dostopna pot do službe in bližina letališča. Kljub temu se želi 

čim prej vrniti nazaj v Slovenijo, vendar bo to storil šele tedaj, ko bo finančno povsem 

osamosvojen in bo vodil lastno podjetje. 

OSEBA 4: Ženska, 27 let, po izobrazbi gimnazijska maturantka, prihaja iz okolice Kamnika, 

trenutno biva v mestu Helmond na Nizozemskem. V Sloveniji je imela zelo dobre bivanjske 

pogoje, z družino je bivala v hiši na podeželju. Zaposlena je bila v trgovini z živalmi in bila s 

svojim življenjem zadovoljna. Jo je pa zaradi majhnosti Slovenije vedno vleklo v zunanji svet, 

saj se ji miselnost doma zdi precej omejena. Zanimanje za alternativne scene (rockabilly, 

psychobilly, punk itd.) ter področje tetoviranja, jo je naposled tudi res popeljalo v tujino. 

Preko Facebooka je imela sklenjeno prijateljstvo z nekim moškim na Nizozemskem, ki ji je 

bil v primeru, da pride tja, pripravljen nuditi streho nad glavo. V dveh mesecih se je odločila 

in se odselila na Nizozemsko, v upanju na uspešno iskanje službe na področju, ki jo tako zelo 

interesira. Prijatelj, ki jo je tam pričakal in jo sprejel v svoj dom, je sčasoma postal njen 

partner. Trenutno živita v dvosobnem stanovanju. Še vedno rada riše in slika. Na neki 

konvenciji je spoznala sedanjega mentorja, ki ji je priskrbel vajeništvo na področju 



40 

 

tetoviranja. Vajeništvo traja 3 leta, potem bo lahko iskala redno zaposlitev. Prvega pol leta 

sicer delaš zastonj – kot nekakšna poskusna doba, preostanek dobiš plačan. Prostega časa 

nima veliko, saj je njen delovnik razpet od 11h do 22h. S svojim življenjem je vseeno zelo 

zadovoljna, saj ima na Nizozemskem veliko več možnosti za izživetje svojih sanj na področju 

tetoviranja, prav tako ima lažji in obsežnejši dostop do raznih konvencij in alternativnih 

koncertov, ki ji pomenijo ogromno. Po končanem vajeništvu si želi potovati po svetu, saj je 

prepričana, da bo tako svoje znanje še dodatno nadgradila. Možnosti za vrnitev v Slovenijo ne 

izključuje, vendar ne v bližnji prihodnosti. 

OSEBA 5: Moški, 27 let, diplomant Ekonomske fakultete, prihaja iz okolice Moravč, že 4 

leta biva v mestu Utrecht na Nizozemskem. V Sloveniji je s starši in bratom dvojčkom 

stanoval v bloku, redno študiral na Ekonomski fakulteti ter opravljal priložnostna študentska 

dela. Denar, ki si ga je prislužil, je večinoma namenil za potovanja, ki jih obožuje. Slovenija 

se mu je vedno zdela premajhna in v njem je rasla želja po življenju nekje drugje, v nekem 

velikem mestu. V mislih je imel London, vendar je med obiskom prijateljice na Nizozemskem 

spoznal družino, ki je iskala nekoga, ki bi za dobro plačilo sprehajal psa ter spremljal otroke 

na obšolske dejavnosti. Odločitev je bila hitra in spontana. Preselil se je k omenjeni družini, 

opravljal dogovorjene naloge in pisal diplomsko nalogo. Po letu in pol je na Facebooku opazil 

oglas za delo v mednarodnem podjetju, ki je iskalo nekoga, ki zna govoriti slovensko in 

hrvaško. Prijavil se je in dobil službo, ki jo opravlja že dve leti in pol. Delovnik traja od 9.00 

do 18.30, vendar so plače višje kot v Sloveniji in s svojim življenjem je zelo zadovoljen. 

Sprva je stanoval v najeti sobi hiše skupaj s cimri, sedaj si že lahko privošči lastno stanovanje. 

Še vedno veliko potuje in spoznava nove kulture. O vrnitvi v Slovenijo ne razmišlja, saj se mu 

zdi pretirano miselno omejena. Za naslednja tri leta ima v planu ostati na Nizozemskem, 

potem se bo morda selil drugam. Vse bo odvisno od tega, ali bo še samski, ali bo še imel 

službo itd. Zaenkrat je srečen točno s takšnim načinom življenja, kot ga ima. 

OSEBA 6: Ženska, 31 let, po izobrazbi dr. okoljske in energetske politike, prihaja iz okolice 

Ljubljane, trenutno biva v Bruslju v Belgiji. V Sloveniji je s staršema in sestro bivala v 

družinski hiši in imela vrsto obšolskih dejavnosti (igranje violine, treniranje plavanja, učenje 

jezikov, animiranje otrok v župnijski skupnosti, ...). Zaradi plavalnih tekmovanj in glasbenih 

nastopov je imela zelo malo prostega časa. Z življenjem je bila zelo zadovoljna. V tujino je 

zaradi želje po manjši miselni in politični omejenosti odšla že po končani gimnaziji in se 

odločila za dodiplomski študij mednarodnih odnosov in ruščine na Dunaju v Avstriji. Med 

študijem je odšla na 6-mesečno izmenjavo v Sankt Petersburg v Rusiji, zaključku študija pa so 
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sledile delovne prakse v Kanadi, Franciji, Azerbajdžanu in Belgiji – vsaka praksa je trajala 

približno pol leta. Po zadnji delovni praksi se je odločila za podiplomski študij o okoljski in 

energetski politiki na evropskem kolidžu v Varšavi na Poljskem, ki ga je uspešno zaključila in 

se za tri leta in pol zaposlila v avstrijski vladni agenciji za okolje. Med tem časom je vpisala 

še doktorski študij ter po poteku pogodbe zamenjala službo. Trenutno je zaposlena v Bruslju 

kot politična svetovalka, ukvarja se tudi s prevajanjem in občasnim projektnim vodenjem za 

neko tuje podjetje. Nivo kakovosti življenja ocenjuje kot primeren svoji starosti. S partnerjem, 

ki je prav tako Slovenec, si lahko privoščita solidno stanovanje na dobri lokaciji ter se 

udeležujeta raznih dogodkov in večerij. Po njenem mnenju in izkušnjah je sicer v svetu težko 

najti državo, v kateri bi bila kakovost življenja bistveno višja kot v Sloveniji, vendar je s 

svojim trenutnim stanjem nadvse zadovoljna. V Slovenijo bi se z veseljem nekoč v 

prihodnosti vrnila, a pod pogojem, da najde zanimivo in dobro plačano službo, ali pa bi ji 

uspelo odpreti lastno svetovalno podjetje, ki bi ji omogočalo delo od doma, hkrati z rednimi 

potovanji v tujino. 

OSEBA 7: Ženska, 28 let, prihaja iz Domžal, po izobrazbi dr. medicine, trenutno živi v 

Zürichu v Švici. V Sloveniji je s starši in bratom živela v veliki družinski hiši, tedanje 

bivanjske pogoje ocenjuje kot odlične. Po družinski tradiciji je uspešno doštudirala medicino 

in opravila 6-mesečno prakso v bolnišnici Celje. Rada je hodila v gore in potovala po svetu, s 

svojim življenjem je bila zelo zadovoljna. Edino, kar je manjkalo, je bilo to, da niti ona niti 

partner (prav tako dr. medicine) kljub visokemu povprečju ocen nista mogla dobiti ustrezne 

specializacije oz. zaposlitve. Partner ji je sčasoma postavil ultimat – če v roku enega leta 

nihče od njiju ne uspe dobiti službe oz. specializacije, se selita v tujino, kjer so mladim 

doktorjem medicine vrata na široko odprta. Eno leto je minilo in padla je odločitev – selita se 

v Švico. Partner je kot mladi zdravnik takoj dobil službo v bolnišnici, ki jima je pomagala tudi 

pri iskanju stanovanja in urejanju vsega potrebnega. V isti bolnišnici je tudi sama dobila 

specializacijo. Pravi, da ji je selitev v tujino pomagala uvideti, kako dobro izobrazbo ima v 

resnici in kaj je Slovenija izgubila. Znanje je namreč izredno visoko cenjeno in vrednoteno. Je 

pa res, da delovnik traja 10 ur, brez vštete pol ure za neplačano malico. A je tudi plača 4-krat 

višja kot v Sloveniji. V Švici imaš na razpolago tudi t.i. opcijo »teil zeit«, torej delo za 

nepolni delovni čas. To opcijo je pričela koristiti po nekaj mesecih, saj je ugotovila, da si želi 

nekoliko več prostega časa. Od tedaj dela 80% polnega delovnega časa, tako da ima petke 

proste. Trenutno si lahko privoščita bivanje v simpatičnem dvosobnem stanovanju, ki ima v 

spalnici balkon z izhodom na zelenico. Vse naokoli je gozd in možnosti za šport in rekreacijo 
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so neomejene, kar jima ogromno pomeni. Prav tako s tramvajem ne porabita veliko časa do 

bolnišnice in imata tako pravzaprav naravo in center mesta povsem na dosegu roke. Ker so 

cene v trgovinah bistveno višje kot v Sloveniji, hodita po nakupih kar v Nemčijo, kjer je vse 

mnogo ceneje v primerjavi s Švico. Odpovedala sta se tudi obrokom po restavracijah in rajši 

kuhata doma. Na ta način veliko prihranita tudi za potovanja, ki jih oba obožujeta. S svojim 

življenjem sta zelo zadovoljna. O vrnitvi v Slovenijo zaenkrat niti ne razmišljata. Morda bi se 

čez nekaj let preselila nekoliko bližje, npr. v Avstrijo, da bi bilo v primeru, če bosta imela 

otroke, lažje ohranjati stike z družino. 

OSEBA 8: Ženska, 32 let, uni. dipl. industrijska oblikovalka z doktoratom iz kulturne 

dediščine, prihaja iz Ljubljane, trenutno živi v Melbournu v Avstraliji. V Sloveniji je živela v 

stanovanju skupaj s partnerjem, očetom in mlajšim bratom. Po izobrazbi je industrijska 

oblikovalka z doktoratom iz kulturne dediščine. Ukvarja se predvsem s 3D in drugimi 

digitalnimi tehnologijami na področju interpretacije kulturne dediščine in muzejske 

komunikacije. Šest let je bila zaposlena v manjšem visokotehnološkem podjetju, po doktoratu 

pa si je zaželela novih izzivov in odšla na 8-mesečni EVS projekt v Maroko. Po končanem 

projektu se je prijavila na nek razpis ter preko njega pričela delati na 6-mesečnem 

raziskovalnem projektu na Univerzi v Canberri v Avstraliji. Po zaključku projekta se je vrnila 

v Slovenijo in poskušala najti zaposlitev v muzejih, na univerzi, v javnem in zasebnem 

sektorju. Službe zanjo ni bilo in akademska kolegica ji je predlagala, naj se prijavi na razpis 

za delovno mesto predavatelja/ice na eni od avstralskih univerz. Tako je tudi storila in bila v 

službo sprejeta že po prvem razgovoru s komisijo preko Skypa, v roku enega tedna se je na 

stroške univerze tudi že prišla uradno javno predstaviti. Ko je pridobila delovno vizo, ovir za 

selitev v Melbourne ni bilo več. Postala je predavateljica industrijskega oblikovanja, s 

pogodbo za nedoločen čas in poskusno dobo treh let. Pred njenim odhodom sta se s 

partnerjem na hitro poročila, saj se ji je na podlagi zakonske zveze oz. partnerske vize po 

nekaj mesecih tako lažje pridružil tudi sam. Sprva je živela pri slovenskih prijateljih, ki jih je 

spoznala med predhodnim raziskovalnim delom v Avstraliji. Od tam se je vsak dan z vlakom 

vozila 80 km do univerzitetnega kampusa, ki se nahaja nekoliko izven samega mesta 

Melbourne. Po prihodu moža sta si poiskala primerno hišo. Gre za tradicionalno 

enonadstropno manjšo leseno hiško z vrtom v eni od četrti v Melbournu, ki si jo delita še z 

enim poročenim parom ter enim samskim dekletom. S svojim življenjem je trenutno zelo 

zadovoljna in o vrnitvi v Slovenijo zaenkrat ne razmišlja. 
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2.2.  RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Kot raziskovalni instrument sem uporabila delno strukturirane intervjuje, ki so bili vodeni z 

moje strani in s katerimi sem želela dobiti odgovore na vnaprej pripravljena vprašanja 

odprtega tipa, ki se nahajajo v Prilogi 1. S pomočjo pripravljenih vprašanj sem lahko bolj 

podrobno sledila tematiki, ki me je zanimala in o kateri sem želela od intervjuvancev čim več 

izvedeti. Izbira delno strukturiranega intervjuja mi je omogočila, da sem vprašanja lahko 

sproti prilagajala poteku posameznega intervjuja, pri nekaterih sogovorcih pa so se mi 

porajala tudi določena nova vprašanja, ki so mi slišano dodatno osvetlila. 

 

 

2.3.  OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 

Pridobljene podatke sem obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo, torej besedno in brez 

uporabe statističnih postopkov. Najprej sem opravila transkripcijo intervjujev po zvočnih 

zapisih ter pridobljene odgovore vsakega intervjuvanca posebej temeljito prebrala in si 

podčrtala izjave, pomembne za raziskavo. Sledilo je odprto kodiranje podčrtanih izjav oz. 

pridobivanje kod prvega reda, ki sem jih preko osnega kodiranja združila v kode drugega 

reda, te pa nato s pomočjo selektivnega kodiranja razporedila še v ustrezne kategorije (kode 

tretjega reda). Kategorij je devet in so bile oblikovane vnaprej, saj se nanašajo na različna 

področja, določena v povezavi s cilji raziskave. Pri vseh intrevjujih torej zasledimo enake 

kategorije, na podlagi katerih so bila tudi sestavljena pripravljena vprašanja za intervjuvance. 

Primer kodiranega intervjuja se nahaja v Prilogi 2. Ostali intervjuji so shranjeni v mojem 

osebnem arhivu. 

Rezultate prikazujem tako, da združene odgovore intervjuvancev predstavim s pomočjo tabel, 

ki prikazujejo pridobljene kode drugega in prvega reda. Rezultati vseh intervjujev so 

predstavljeni v devetih tabelah, od katerih se vsaka nanaša na eno kategorijo. Znotraj vsake 

kategorije se nahaja poskusna teorija za vse intervjuvance hkrati, pri čimer poskušam njihove 

odgovore tudi primerjati med seboj. 
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3. REZULTATI IN POSKUSNA TEORIJA 

 

3.1.  ANALIZA INTERVJUJEV 

Rezultati analize vseh intervjujev so prikazani s pomočjo devetih tabel. Vsaka tabela se 

nanaša na eno kategorijo ter vsebuje prikaz kod drugega in prvega reda, uvrščenih znotraj nje, 

za vseh osem intervjujev hkrati. Na podlagi pridobljenih rezultatov sem napisala tudi 

poskusno teorijo po posameznih kategorijah. 

 

3.1.1. VZROKI ZA SELITEV V TUJINO 

Odgovori intervjuvancev glede vzrokov migriranja so si med seboj različni, kar je v skupini 

posameznikov pričakovati, a hkrati tudi podobni. Ne gre spregledati, da v ospredju izrazito 

izstopa želja po ustrezni zaposlitvi, ki je vodilni vzrok za odhod v tujino pri kar šestih od 

osmih intervjuvancev, pri osebi št. 1 pa gre za to posredno, preko zaposlitve partnerja. Na to 

željo so vezani tudi nekateri drugi razlogi v prid selitvi, kot so boljši delovni pogoji, boljši 

zaslužek in dragocene delovne izkušnje. Na podlagi pridobljenih odgovorov si upam trditi, da 

je poglavitni motiv za selitev v tujino ekonomske narave in gre torej po tipologiji vzrokov 

migracij (Klinar, 1976a) v prvi vrsti za ekonomske vzroke. 

Ker že omenjam tipologijo vzrokov migracij (prav tam), naj omenim, da nihče od 

intervjuvancev ni vojaški ali politični migrant, je pa v njihovih motivih poleg ekonomskih 

vzrokov, moč razbrati še množico osebnih vzrokov. Mednje spadajo nezadovoljstvo z 

življenjem v Sloveniji in njeno zaprtostjo (osebi št. 2 in 3) ter omejeno miselnostjo ljudi 

(osebe št. 4, 5 in 6). Osebno nezadovoljstvo z življenjem se sicer pri osebi št. 3 tesno prepleta 

z ekonomskimi vzroki, saj ga povzroča predvsem nespodbuden program za vključevanje 

mladih na trg delovne sile, ki posledično sili mlade k odvisnosti od staršev in njihove 

zmožnosti za finančno podporo pravzaprav odraslim potomcem. Tovrstno nezadovoljstvo 

izpostavlja tudi oseba št. 2. O realni podlagi tega pričajo podatki evropske raziskave (Aassve, 

Cottini in Vitali, 2013)  o tem, koliko mladih v Sloveniji še živi pri starših: od mladih do 24. 

leta več kot 75%, od mladih do 29. leta več kot 50% in od mladih do 35. leta več kot 20%. 

Eden poglavitnih razlogov za to je ravno ekonomska kriza države, ki mlade z onemogočanjem 

zaposlovanja potiska v finančno odvisnost od staršev, če se ne želijo soočiti z realnostjo 

revščine (prav tam). 
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Tabela 5: Kategorija 1 – Vzroki za selitev v tujino 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 Oseba 7 Oseba 8 

Dejavniki 

privlačevanja 

- partner je 

prejel 

ponudbo za 

zaposlitev v 

tujini 

- boljše 

možnosti za 

iskanje 

zaposlitve 

- močna 

podpora 

staršev 

- ponujena 

zaposlitev v 

tujini 

- boljši delovni 

pogoji 

- večja možnost 

pridobivanja 

delovnih 

izkušenj 

- boljši 

zaslužek 

- zaprtost 

Slovenije za 

poslovanje s 

tujino 

- neuspešno 

iskanje 

ustrezne 

zaposlitve v 

Sloveniji 

- propad dveh 

samostojnih 

podjetij 

- visoka stopnja 

nezadovolj-

stva z 

življenjem 

- močna 

podpora 

staršev 

- pozitivne 

izkušnje s 

študijem v 

tujini 

- nasvet 

prijatelja z 

vpogledom v 

finančno 

stanje v 

Sloveniji 

- močna želja 

izkusiti 

tujino 

- interes do 

alternativnih 

scen 

- beg od 

predsodkov 

do 

alternativnih 

scen 

- želja po 

izobrazbi in 

delu na 

področju 

tetoviranja 

- želja 

spoznati 

spletnega 

prijatelja v 

živo 

- zavedanje, 

da se lahko 

vedno vrne 

domov k 

staršem 

- miselna 

omejenost 

in majhnost 

Slovenije 

- navdušenje 

nad tujino in 

velikimi 

mesti 

- ponujena 

priložnost 

za delo v 

tujini 

- potreba po 

času zase in 

za pisanje 

diplome 

- močna 

podpora 

staršev 

- izrazita želja 

po študiju in 

delu v tujini 

od osnovne 

šole dalje 

- želja 

spoznati tuje 

kulture 

- boljše 

možnosti za 

iskanje 

zaposlitve 

- močna 

podpora 

staršev 

- boljše 

možnosti za 

ustrezno 

speciali-

zacijo in 

iskanje 

zaposlitve 

- močna 

podpora 

staršev 

- zavedanje, 

da se lahko 

vedno vrne 

domov 

- beg iz 

negativno 

naravnane 

Slovenije 

- neuspešno 

iskanje 

ustrezne 

zaposlitve v 

Sloveniji 

- pozitivne 

izkušnje s 

projektnim 

delom v 

tujini 

- močna 

podpora 

moža in 

staršev 
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Dejavniki 

odbijanja 

- visoka 

stopnja 

zadovoljstva 

z življenjem 

v Sloveniji 

- neodločen 

značaj 

- strah pred 

neznanim 

- skrb v 

povezavi s 

podiplo-

msko 

izobrazbo 

- oddaljenost 

od družine 

in prijateljev 

- (delno) 

zadovoljstvo 

z umirjenim 

življenjem v 

Sloveniji 

- nepodpora 

staršev za 

selitev 

- prihodnost 

družinskega 

podjetja 

- neodločenost 

partnerke o 

skupni selitvi 

- oddaljenost 

od prijateljev 

- zapustiti 

domovino 

- »norost« 

selitvenega 

načrta 

- dvomi in 

strahovi 

glede 

prihodnosti 

v tujini 

- oddaljenost 

od družine 

- dobri odnosi 

z družino in 

prijatelji 

- dvomi v 

povezavi z 

odločitvijo o 

odhodu 

- splošno 

zadovoljstvo 

z življenjem 

v Sloveniji 

- opustitev 

hobijev 

- oddaljenost 

od družine 

- visoka 

stopnja 

zadovoljstva 

z življenjem 

v Sloveniji 

- oddaljenost 

od družine, 

prijateljev in 

hišnega 

ljubljenčka 

- splošno 

zadovoljstvo 

z življenjem 

v Sloveniji 
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Ko omenjam miselno omejenost slovenskega prebivalstva,  so intervjuvanci navajali izražanje 

predsodkov do drugačnih (oseba št. 4), naravnanost k nevoščljivosti in opravljanju (oseba št. 

5) ter splošno negativno naravnanost do življenja in situacij, ki jih to prinaša (oseba št. 8). 

Omenjene sogovornike je to osebno tako zelo motilo, da je zanje postalo pomemben motiv za 

odmik in iskanje bolj odprte ter sprejemajoče miselnosti v tujini. Omenjene lastnosti kot 

splošno razširjene negativne osebnostne lastnosti slovenskega naroda navaja tudi Musek 

(1994), ki jasno piše, da Slovenci nismo le marljivi, disciplinirani in ponižni, ampak tudi 

izrazito introvertirani, brezobzirni, sebični, zavistni, egoistični, s pomanjkanjem čuta za 

sodelovanje in nagnjeni k avtodestruktivnosti. Ne čudi torej dejstvo, da želijo določeni mladi 

pobegniti iz pogosto negativno naravnane družbe. 

Med spodbudnimi dejavniki za odhod pri treh intervjuvancih (osebe št. 3, 6 in 8) zasledimo 

še predhodne pozitivne izkušnje z življenjem v tujini v času študija in/ali med delom na 

mednarodnih projektih. Vse tri osebe so bile s tedanjim življenjem izven Slovenije 

zadovoljne, zato so ponujene možnosti v tujini sprejele z odprtimi rokami. Ta podatek tudi 

potrdi ugotovitve raziskave Inštituta za ekonomska raziskovanja (Bevc in Ogorevc, 2013), da 

je po zaključku izobraževalne poti med Erasmus študenti kar 90% potencialnih migrantov. 

Motiv, ki ga prav tako navajajo trije intervjuvanci (osebe št. 4, 5 in 6), je tudi močna želja 

izkusiti življenje v tujini, ne zgolj kot turist, ampak kot resnični del lokalnega okolja. Med 

mladimi, ki živijo v času, ko so potovanja skorajda del življenja in veljajo za neprecenljive 

dogodivščine, želja po spoznavanju ter preizkušanju novega in drugačnega po mojem mnenju 

ni nič presenetljivega, kvečjemu logična posledica čedalje bolj globaliziranega in dostopnega 

sveta. 

Spregledati ne gre niti spodbudnih dejavnikov za selitev, kot sta močna podpora staršev in 

zavedanje, da se vedno lahko vrneš v prvotni dom. To dvoje po tipologiji vzrokov migracij 

(Klinar, 1976a) sodi med družinske vzroke, ki so glede na pridobljene odgovore prav tako 

pomembni. Prvega od omenjenih vzrokov navaja kar šest intervjuvancev (osebe št. 1, 3, 5, 6, 

7 in 8), kar kaže na to, da so sodobne družine – predvsem starši – lahko odlična opora mladim 

med njihovim krmiljenjem skozi življenje in na prehodu v odraslost. Po mojem mnenju je 

njihova podpora ključna pri tem, da si mladi upajo sprejemati lastne odločitve in udejanjati 

svoje želje, sicer se ta dejavnik v odgovorih ne bi pojavljal tako pogosto. Drugega od zgoraj 

omenjenih vzrokov omenjata osebi št. 4 in 7, katerima očitno veliko pomeni zavedanje, da ju 

doma v primeru neuspeha čaka varno zavetje, v katerem bosta vedno sprejeti. 
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Ob vseh dejavnikih privlačevanja seveda ne smemo prezreti tudi dejavnikov odbijanja. Ti se 

v večji ali manjši meri pojavljajo pri vseh intervjuvancih, saj nihče ne gre v tujino in 

preprosto zapusti za seboj vse znano čisto brez kančka dvoma. 

Vzrok, ki je pri odločitvi za odhod deloval odbijajoče pri kar šestih intervjuvancih (osebe št. 

1, 2, 4, 5, 6 in 7), je oddaljenost od družine in/ali prijateljev. To je povsem razumljivo, saj je 

potrebno zapustiti obstoječo socialno mrežo, s katero te vežejo takšni in drugačni odnosi. 

Socialna mreža predstavlja tudi določeno mero varnosti, hkrati pa pomaga zadovoljiti 

socialno-ekonomske in emocionalne potrebe priseljencev (Sanders, 2002), zato ima veliko 

migrantov ob izgubi obstoječe socialne mreže v tujini sprva občutek, da so za vse sami. 

Drugi pogosto omenjen odbijajoč dejavnik je stopnja zadovoljstva z življenjem v Sloveniji. 

Osebe št. 1, 2, 6, 7, in 8 so bile večinoma precej ali celo zelo zadovoljne in jim je bilo zato 

toliko težje zapustiti domače okolje in ustaljen življenjski slog. Oseba št. 6 si je denimo sicer 

močno želela izkusiti življenje v tujini, vendar ji vseeno ni bilo lahko zapustiti domovine. 

Trije od intervjuvancev (osebe št. 1, 4 in 5) navajajo še strah pred neznanim, strah pred 

prihodnostjo v tujini. Posamično omenjajo tudi nekatere druge odbijajoče dejavnike, kot so na 

primer osebnostne lastnosti (negotovost, slaba samozavest), opustitev hobijev ter nepodpora 

staršev. 

 

3.1.2. ODHOD V TUJINO 

Odločitev za odhod v tujino po mojem mnenju ni prav lahka in se je ne da sprejeti kar čez 

noč, saj ima zelo velik vpliv na potek posameznikovega življenja. Ogromno stvari je potrebno 

urediti, hkrati pa pustiti za seboj bližnje in vse poznano ter se pogumno napotiti novim 

priložnostim naproti. 

Bohanec (2006) piše, da je sprejemanje odločitve vselej proces, ki poteka v petih fazah: 

1. identifikacija odločitvenega problema, 

2. identifikacija alternativ, 

3. razgradnja problema in modeliranje, 

4. vrednotenje, analiza in izbira alternativ, 

5. realizacija odločitve. 
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Tabela 6: Kategorija 2 – Odhod v tujino 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 Oseba 7 Oseba 8 

Proces 

odločanja o 

odhodu 

- ni bilo 

veliko časa 

za 

premišljeva-

nje 

- temeljit 

pogovor s 

starši 

- skrb glede 

prihodnje 

izobrazbe 

- nepoznava-

nje tujega 

izobraževal-

nega sistema 

- manj kot 

trije meseci 

časa za 

priprave 

- potrebno 

opraviti izpit 

iz 

angleščine 

- skupna 

odločitev s 

partnerjem 

- prva misel na 

odhod v 

tujino že v 1. 

letniku 

srednje šole 

- ni bilo 

verjetja o 

dejanski 

selitvi v 

tujino 

- predstava o 

delu »za« 

tujino in ne 

»v« tujini 

- kratek čas za 

razmislek o 

sprejetju 

ponujene 

službe 

- oviro pri 

odločanju je 

predstavljala 

partnerka 

- mešani 

občutki 

- tujina kot 

novo poglavje 

v novem 

življenju 

- hitra 

odločitev kot 

posledica 

neuspešnega 

iskanja 

ustrezne 

zaposlitve 

- ni šlo za 

nujno, a 

vseeno 

najboljšo 

odločitev v 

življenju  

- deljenje 

odločitve o 

odhodu z 

vsemi 

bližnjimi in 

znanci 

- pomemben 

vpliv novice o 

slabem 

finančnem 

stanju 

Slovenije 

- odhod sledil 

dva meseca 

po prvi misli 

na selitev 

- prve resne 

misli o 

odhodu 

poleti 2013, 

zaradi 

tedanjega 

partnerja 

- novembra 

2013 poda v 

službi 

odpoved 

- s partnerjem 

se ni 

obneslo, 

zato ostane 

v Sloveniji 

- misel na 

odhod še 

vedno 

močno 

prisotna 

- po treh 

mesecih se 

vseeno 

odloči za 

odhod 

- prodaja 

avtomobila 

- nenaden 

- odkar pomni 

nosi v sebi 

željo po 

odhodu iz 

Slovenije 

- v mislih 

imel Anglijo 

zaradi 

poznavanja 

jezika 

- ni imel 

potrebnega 

poguma 

- po obisku 

prijateljice 

na 

Nizozem-

skem 

spoznal, da 

življenje v 

tujini ni 

prav nič 

strašno 

- med 

obiskom 

prejel 

ponudbo za 

službo 

- odločitev je 

- ideja o 

odhodu 

zorela vse 

od začetka 

gimnazije 

- iskanje 

zaposlitve v 

tujini kot 

logična 

posledica 

študija v 

tujini 

- odločitev je 

bila jasna in 

dokončna 

- misel o 

tujini se je 

porodila že 

med 

študijem 

- ideja o 

odhodu kot 

zasilnem 

izhodu 

- odhod 

predlagal 

mož 

- z možem 

sprejela 

kompromis 

- upala, da 

bosta ostala 

v Sloveniji 

- zadnje leto 

se je 

intenzivno 

pripravljala 

na morebitni 

odhod 

- opravila 

tečaj in izpit 

iz nemščine 

- življenjska 

situacija 

- hitra 

odločitev po 

neuspešnem 

iskanju 

ustrezne 

zaposlitve 

- odločitev 

lahka zaradi 

izkušenj s 

projektnim 

delom v 

tujini 

- z veseljem 

sprejela 

ponujeno 

službo v 

tujini 

- v nekaj 

mesecih 

uredila vso 

potrebno 

dokumenta-

cijo 

- s partnerjem 

na hitro 

sklenila 

zakonsko 

zvezo zaradi 

lažje skupne 
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- pomemben 

dejavnik je 

bilo 

nezadovo-

ljstvo z 

bivanjem v 

Sloveniji, 

predvsem z 

iskanjem 

ustrezne 

zaposlitve 

odhod brez 

posebnih 

priprav 

bila hitra 

- dobro je 

premislil 

- pogovor s 

starši in 

prijatelji 

- potreboval 

je čas zase 

in za pisanje 

diplome 

- selitev naj bi 

bila le 

začasna 

pokazala, da 

je čas za 

odhod 

- pogovori z 

možem, 

starši, 

bratom in 

prijatelji 

selitve 

Osebno 

doživljanje 

odhoda 

- veliko 

pomislekov 

- neodloče-

nost 

- po sprejetju 

odločitve 

navdušenje 

in veselje 

- strah pred 

neznanim 

- negotovost 

glede 

izobrazbe 

- obžalovanje 

ob 

zapuščanju 

življenja v 

Sloveniji 

- mešani 

občutki 

- strah pred 

neznanim 

- navdušenje 

nad 

možnostjo 

odkrivanja 

nečesa 

novega 

- vsi dvomi 

izpuhteli ob 

odločitvi 

partnerke, da 

gre z njim 

- občutek, da je 

odločitev za 

odhod 

pravilna 

- vznemirjenje 

- veselje 

- vzhičenost 

- pričakovanje 

novih 

dogodivščin 

- ponos na 

lasten pogum 

za odhod 

- veliko 

dvomov in 

vprašanj 

glede 

prihodnosti 

- strah pred 

neznanim 

- močna želja 

po novih 

izkušnjah 

- vznemirje-

nje ob 

odhodu 

- sprva veliko 

dvomov 

- vznemirje-

nje 

- živčnost 

- negotovost 

- strah pred 

odhodom 

- solze ob 

odhodu 

- radovednost 

ob prihodu v 

tujino 

- uživanje ob 

stiku z 

novim 

- občutek, da 

je odločitev 

za odhod 

pravilna 

- veselo 

pričakovanje 

novih 

izkušenj 

- ni bilo težko 

oditi 

- žalost ob 

slovesu 

- zavedanje, da 

se z bližnjimi 

kmalu spet 

sreča 

- vznemirjenje 

- pozitivno 

navdušenje 

- težko slovo 

- vznemirje-

nje 

- ni bilo 

strahu ali 

obžalova-

nja 

- občutek, da 

je odločitev 

za odhod 

pravilna 

- mešani 

občutki 

- smeh 

- jok 

- svoboda 

- strahospo-

štovanje 

- ponos na 

doseženo 
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Pomoč in 

podpora 

- partner 

- navdušenje 

in močna 

spodbuda 

staršev 

- vse potrebno 

sta s 

partnerjem 

uredila sama 

- starši so bili 

na razpolago 

za nasvete 

- prvotna 

zaskrbljenost 

in dvomi 

partnerke 

- podpora 

prijateljev 

- nevoščljivost 

nekaterih 

znancev 

- prvotno 

neodobrava-

nje družine 

- kasnejše 

sprijaznjenje 

in podpora 

družine 

- podpora 

družine 

- finančna 

pomoč očeta 

- pomoč 

prijateljev pri 

selitvi, tako 

domačih kot 

tistih v tujini 

- dvomi 

staršev 

- zaskrblje-

nost starih 

staršev 

- podpora in 

spodbude 

prijateljev 

- bivanjska 

pomoč 

spletnega 

prijatelja v 

tujini 

- zavedanje, 

da se lahko 

vrne domov 

- prvoten šok 

staršev 

- podpora 

družine 

- spodbude 

prijateljev 

- pomoč 

prijateljice 

iz tujine pri 

urejanju 

zavarovanja 

in 

dokumenta-

cije 

- močna 

podpora 

staršev 

- finančna 

podpora 

družine 

- spodbude 

prijateljev 

- moževa 

vzajemna 

podpora in 

pomoč 

- močna 

podpora 

družine 

- spodbude 

prijateljev 

- pomoč 

moževega 

delodajalca 

pri urejanju 

bivanjskih 

razmer 

- moževa 

podpora in 

privolitev v 

skupno 

selitev 

- pozitiven 

odziv 

družine 

- spodbude 

prijateljev 

- pomoč 

znancev v 

tujini 

Vpliv odhoda - močan 

vpliv, 

predvsem 

pozitiven 

- pridobitev 

na 

samostojno-

sti 

- višja 

samozavest 

- večje 

zaupanje 

vase in v 

lastne 

zmožnosti 

- samozave-

stnejša 

uporaba 

angleščine 

- sprememba 

življenja 

- sprememba 

pogleda na 

svet 

- prva redna 

zaposlitev 

- pridobitev na 

samostojnosti 

- vajen tujine 

zaradi študija 

v Evropi 

- na začetku je 

bilo vse lepo 

in prav 

- počasi skoraj 

zapadel v 

depresijo, saj 

realno 

življenje ni 

bilo skladno s 

pričakovanji 

- sprememba 

življenja 

- pozitiven 

vpliv 

odhoda 

- nova 

spoznanja o 

sebi 

- prvotna 

psihična 

utrujenost 

- veliko 

razmišljanja 

o lastnem 

življenju 

- bolj zdrav 

način 

življenja 

- pozitiven 

vpliv 

- pridobitev na 

samostojnosti 

- oblikovanje v 

močnejšo 

osebnost 

- ne potrebuje 

več 

posvetovanja 

pred 

sprejemom 

odločitev 

- pozitiven 

vpliv 

- zaradi 

izobrazbe 

je cenjena 

- naučila se 

je pokazati 

nestrinjanje 

- upa si 

povedati 

lastno 

mnenje 

- pozitiven 

vpliv 

- večja 

odprtost za 

drugačnost 

- skromnost 

- cenjenje 

majhnih 

stvari 

- deljenje 

izkušenj z 

novimi 

prijatelji 

različnih 

narodnosti 
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Proces odločanja za odhod je pri vsakem intervjuvancu potekal nekoliko drugače. To je 

povsem razumljivo, saj gre za enkratne posameznike, ki izhajajo iz različnih okolij ter imajo 

različne življenjske izkušnje. 

Pri osebi št. 1 časa za razmislek o odhodu ni bilo veliko, dokončno odločitev je bilo potrebno 

podati v roku enega meseca. To obdobje je bilo zanjo stresno in časovno pretirano omejeno. 

O odhodu v tujino prej ni razmišljala, kljub temu, da sta jo k temu spodbujala starša, saj je oče 

doštudiral v tujini. Potem pa je partner prejel ponudbo za zaposlitev v Londonu in zanj je bila 

to priložnost, ki je nikakor ni želel izpustiti iz rok. Želela je oditi z njim, saj si ni predstavljala 

zveze na daljavo, vendar so jo obhajali dvomi glede tega, kako bo nadaljevala s 

podiplomskim študijem. Angleškega izobraževalnega sistema ni poznala, zato se je posvetila 

raziskovanju. Ugotovila je, da je za prihajajoče študijsko leto že zamudila vpisni rok, kar ji je 

povzročalo velike skrbi in odlagalo njeno odločitev o odhodu. Temeljito se je pogovorila s 

starši in partnerjem in vsi so ji zagotovili, »[...] da ni problema, če tisto leto ne bom sprejeta 

na faks. Potem sem se dokončno odločila, da odideva v tujino. Še vedno sem imela dvome 

glede faksa in izobrazbe, a sem dala prednost fantu in njegovi službi.«  

Oseba št. 2 je o odhodu v tujino pričela razmišljati že ob začetku srednješolskega 

izobraževanja. Imela je predstave, ideje in želje, kaj vse bi se dalo v tujini doseči, vendar 

dejansko ni nikoli zares verjela v možnost selitve v tujino. Šlo je bolj za ideološko 

načrtovanje nečesa sicer nedosegljivega. Bolj realno se ji je zdelo pričakovanje, da bo nekoč 

zaposlena v kakšnem mednarodnem podjetju, ki ima sedež tudi v Sloveniji in to se je tudi 

uresničilo. Nato je prišla ponudba za redno zaposlitev v podjetju v Londonu. Intervjuvanec se 

je v trenutku odločil – šel bo v tujino. Oviro je predstavljala edino partnerka, brez katere ni 

želel oditi, toda ona na odhod ni bila pripravljena. Zaradi časovne omejenosti za sporočitev 

odločitve je kmalu privolila v skupni odhod. Ko je bila skupna odločitev dokončna, so 

intervjuvanca obhajali mešani občutki. Navdušen je bil nad priložnostjo pridobivanja novih 

znanj in izkušenj, hkrati pa je imel tudi skrbi s tem, kako se bo na novo okolje prilagodila 

partnerka. Odhoda se je vseeno močno veselil, saj je tujino videl kot novo poglavje v 

življenju, ki mu ponuja izhod iz nezadovoljstva z življenjem v Sloveniji, predvsem zaradi 

neuspešnega iskanja ustrezne zaposlitve. 

Tako kot pri osebi št. 2, je proces odločanja zelo hitro potekal tudi pri osebi št. 3. Odločitev o 

odhodu je bila sprejeta v nekaj dneh po prvi misli na selitev, in sicer kot posledica 
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neuspešnega iskanja zaposlitve in odvisnost od staršev pri skoraj dopolnjenem 30. letu. 

Odločitev je hitro zorela, na njeno dokončnost pa je v veliki meri »[...] vplival prijatelj 

Michalis, Grk, s katerim sem študiral v Franciji. Nekega dne me je poklical in rekel, naj čim 

prej zbežim iz Slovenije, saj se nam baje slabo piše. Takrat je delal pri banki Societe Generale 

in imel dober vpogled v slovensko finančno stanje. V svojo odločitev nisem niti najmanj 

dvomil, saj sem vedel, da je dobra.« Odločitev je delil s starši in znanci in odhod je sledil dva 

meseca po prvi misli na selitev. 

Pri osebi št. 4 so se prve misli o odhodu porajale zaradi partnerja, ki je v tujini opravljal 

delovno prakso. Želela je oditi z njim in je v Sloveniji tudi že vse uredila, vendar sta se malo 

pred načrtovanim skupnim odhodom razšla. Partner je odšel, toda misel na tujino je ostala 

prisotna. Po treh mesecih premišljevanja, se je kljub vsemu odločila za samostojen odhod. 

Prodala je avtomobil, kupila enosmerno letalsko vozovnico in brez posebnih priprav ter le z 

enim kosom prtljage odšla. 

Želja po odhodu v tujino je bila pri intervjuvancu št. 5 prisotna že od nekdaj. Vedno si je 

predstavljal, da bo nekoč živel v Angliji, saj mu je bila ta država najbližje po poznavanju 

jezika. Da bi željo spremenil v trdno odločitev, več let ni imel poguma. Nato je po obisku 

prijateljice na Nizozemskem spoznal, da življenje v tujini ni prav nič strašno in ni potrebno 

imeti nekega posebnega poguma, le odločiti in prepustiti se moraš. Med obiskom je tudi prejel 

ponudbo za delo, odločitev je morala biti hitra. Po prihodu domov se je pogovoril s starši in 

prijatelji ter se odločil za odhod. Selitev je bila sicer načrtovana kot začasna, a se je kasneje 

spremenila v stalno. 

Pri osebi št. 6 je ideja o odhodu zorela vse od začetka gimnazije, saj si je želela boljšega 

znanja jezikov ter izkušnje, ki bi ji v prihodnosti omogočile dobiti zaposlitev v diplomaciji. 

Za odhod se je torej odločila že kot najstnica. Odločitev je bila jasna in dokončna. Prijavila se 

je na program mednarodne mature na United World College-u, vendar neuspešno. A to njene 

odločitve ni omajalo, ampak jo le prestavilo na čas študija, ko jo je uresničila in si kasneje v 

tujini tudi poiskala ustrezno zaposlitev ter si uredila življenje izven Slovenije. 

Intervjuvanka št. 7 je o možnostih selitve v tujino pričela razmišljati med študijem, ko je 

opazovala težave starejših kolegov s pridobivanjem možnosti zdravniške specializacije. O 

odhodu sicer ni želela razmišljati kot o resni možnosti, ampak bolj kot o zasilnem izhodu, ki v 

njenem primeru morda niti ne bo potreben. Nato ji je mož predlagal selitev v tujino. Nad 

predlogom ni bila navdušena. Sprejela sta kompromis – če v obdobju enega leta nihče od njiju 
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ne uspe dobiti ustrezne zaposlitve oz. specializacije, bosta odšla preizkusit srečo v tujino. 

Kljub upanju, da bosta morda le ostala v Sloveniji, se je za vsak slučaj pričela intenzivno 

pripravljati na možnost odhoda. Opravila je izpit iz nemškega jezika, svoja premišljevanja 

delila s starši in bratom ter bodrila sama sebe. Ob iztekanju dogovorjenega enoletnega 

obdobja ji je življenjska situacija pokazala, da je odhod edina pravilna odločitev. Za 0,25 

točke namreč ni bila izbrana na želeno specializacijo. Pravi: »Tisti trenutek nisem niti ene 

solze potočila. Enostavno sem uvidela, da če se sama ne morem odločiti, se je pa vesolje 

odločilo zame.« Odločitev je bila tokrat dokončna. 

Oseba št. 8 s sprejemanjem odločitve o odhodu ni imela težav, kar je posledica prejšnjih 

pozitivnih izkušenj z bivanjem in delom v tujini preko raznih projektov. Ko v Sloveniji kljub 

raznolikim in dragocenim izkušnjam ni našla ustrezne zaposlitve, je bila odločitev za tujino 

zelo hitra. Na pobudo prijateljice se je brez pretiranega premišljevanja prijavila na razpis za 

delo v Avstraliji in ga tudi dobila. Službo je z veseljem sprejela, v roku nekaj mesecev uredila 

vso potrebno dokumentacijo ter s partnerjem zaradi lažje skupne selitve na hitro sklenila 

civilno zakonsko zvezo. Proces odločanja je torej potekal hitro in brez težav ter dvomov, na 

kar so zagotovo v največji meri vplivale pretekle pozitivne izkušnje s tujino. 

Prav tako kot se sogovorniki razlikujejo po procesu sprejemanja odločitve za odhod, se zaradi 

svoje individualnosti in raznolikega doživljanja, razlikujejo tudi njihova doživljanja odhoda. 

Skoraj vsi sicer omenjajo obhajanje mešanih občutkov, ki vključujejo strah pred neznanim, 

dvome in negotovost, hkrati pa tudi navdušenje, veselje, pričakovanje in vznemirjenje. Oseba 

št. 3 je edina, ki je odhod doživela izrazito pozitivno, brez prisotnosti negativnih ali mešanih 

občutij. Navdajali so jo le veselje, vzhičenost, pričakovanje novih dogodivščin ter ponos na 

lasten pogum za sprejem tako pomembne življenjske odločitve. Oseba št. 1 je odhod od vseh 

intervjuvancev doživela najbolj negativno, z mnogimi pomisleki, strahovi in obžalovanji. To 

niti ne preseneča, z ozirom na dejstvo, da tujina pravzaprav ni bila njena izbira, temveč 

prilagoditev partnerjevim željam. Prevladovanje negativnih občutij je sicer opazno tudi pri 

osebi št. 4, ki odhod opisuje kot »moj nori plan«, za katerega ni vedela, kako se bo izšel, zato 

so občutja negotovosti in strahu razumljive. Vendar je takoj po odhodu čutila, da se je 

odločila pravilno. Ob doživljanju odhoda štirje sogovorniki (osebe št. 5, 6, 7 in 8) omenjajo 

tudi težko slovo od bližnjih, pri čimer so bile prisotne solze žalosti, pri osebi št. 8 pa se je 

žalost med jokom mešala še s smehom in občutki svobode, ponosa ter strahospoštovanja. 
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Ob odhodu v tujino so bili vsi intervjuvanci deležni določene podpore in pomoči. Prav vsi 

omenjajo pomen podpore in spodbude prijateljev, kar je šest sogovornikov prejelo tudi od 

družinskih članov. Le oseba št. 2 je bila ob sprejeti odločitvi deležna izrazitega neodobravanja 

s strani družine, ki se je ustrašila za prihodnost družinskega podjetja. Ko se je ta skrb polegla, 

so starši postali bolj podpirajoči, a sinove odločitve še vedno niso povsem razumeli in 

sprejeli, kar se je čutilo v odnosih. Pri osebi št. 4 so starši izrazili dvome o pravilnosti 

odločitve in stari starši zaskrbljenost, a so jo vseeno poskušali podpirati. Preostali 

intervjuvanci so bili deležni močne podpore s strani staršev, kar jim je odhod v tujino precej 

olajšalo, saj so odšli z zavedanjem, da starši verjamejo vanje in bodo njihovi zavezniki tudi 

tedaj, ko kaj ne bo šlo po načrtih. Kar zadeva različne oblike pomoči, ki so je bili med 

organiziranjem odhoda deležni, edino osebi št. 1 in 2 povesta, da sta si vse uredili sami oz. s 

pomočjo partnerja/ke. Za razliko od njiju sta bili osebi št. 3 in 6 deležni finančne pomoči 

staršev, večina intervjuvancev pa je pomoč dobila s strani prijateljev, in sicer predvsem pri 

urejanju potrebne dokumentacije in bivanjskih razmer. Osebi št. 4 je tako spletni prijatelj 

ponudil skupno bivanje, osebi št. 5 je prijateljica iz tujine pomagala urediti zavarovanje, oseba 

št. 7 je s pomočjo moževega delodajalca prišla do stanovanja po nižji ceni, pri iskanju 

bivališča pa so se izkazali tudi prijatelji osebe št. 8, živeči v tujini. 

Odhod v tujino predstavlja situacijo, ki nedvomno vpliva na potek življenja posameznika, kar 

potrdijo vsi sogovorniki. Prav vsi namreč omenjajo močan vpliv odhoda, večinoma 

predvsem v pozitivnem smislu. Osebe št. 1, 2 in 6 to utemeljujejo s pridobitvijo na 

samostojnosti, oseba št. 1 pa še z višjo samozavestjo ter bistveno večjim zaupanjem vase in v 

lastne zmožnosti. Podobno je tudi pri osebi št. 6, katero je odhod preoblikoval v močnejšo 

osebnost, ki ne potrebuje več posvetovanj pred sprejemom pomembnih odločitev. Oseba št. 2 

je spremenila svoj pogled na svet in oseba št. 4 je prišla do novih spoznanj o sami sebi. Za 

osebo št. 7 je bilo novo občutje biti cenjena na podlagi izobrazbe in znanja, zaradi česar se je 

naučila upati povedati lastno mnenje in pokazati nestrinjanje. Oseba št. 8 pravi, da je zaradi 

odhoda v tujino postala bolj odprta in sprejemajoča do drugačnosti, kar ji omogoča druženje 

in deljene izkušenj z novimi prijatelji različnih narodnosti. Hkrati je postala bolj skromna in 

se je naučila ceniti majhne stvari.  

Za razliko od pravkar omenjenih intervjuvancev, sta imeli osebi št. 3 in št. 5 nekoliko 

drugačno izkušnjo. Oseba št. 3 je kmalu po prihodu v tujino skoraj zapadla v stanje depresije, 

saj realno življenje ni bilo skladno z njenimi pričakovanji. Oseba št. 5 pa omenja izrazito 

psihično utrujenost, ki jo je občutila nekaj tednov po pričetku bivanja v tujini in zaradi katere 
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so se pojavile motnje spanja ter pomanjkanje energije, ki sta simptoma stresa (Tušak in 

Masten, 2008). Posledično je pričela veliko razmišljati o lastnem življenju in se odločila, da je 

čas za bolj zdrav slog življenja, če se želi dobro počutiti v lastni koži. S tem se je počasi 

znebila stresa, ki jo je poganjal v stisko. 

Pri zadnjih dveh omenjenih intervjuvancih je opaziti, da sta zaradi odhoda doživela manjši 

duševni krizi, ki sta ju uspela uspešno razrešiti. Glasser (2003) piše, da na pojav tovrstnih kriz 

vplivajo socio-emocionalne komponente življenja, katerih pomanjkanje se izraža preko 

socialne deprivacije. Te komponente so zadovoljujoče družinsko življenje, prijateljski odnosi, 

umeščenost v skupnost ter telesno in mentalno zdravje (prav tam). Zaradi odhoda v tujino sta 

bila intervjuvanca prikrajšana za kar nekaj teh komponent. Prisotno je bilo tudi neskladje med 

pričakovanji in realnostjo ter dvomi o pravilnosti odločitve, kar prav tako vodi v občutenje 

stiske. Sogovornik št. 3 celo omenja, da je njegova stiska oz. kriza mejila na stanje depresije, 

ki je sicer najbolj razširjen zdravstveni problem sodobne Evrope in je prisotna pri 17% 

odraslih žensk in pri 9% odraslih moških (Europa, 2008, v Podgornik Pulec, 2014). Tušak in 

Masten (2008) sicer kot sprožilne dejavnike depresije navajata preveč zahtev, 

preobremenjenost z delom, različne oblike izgub ter preveč sprememb v zelo kratkem času, 

kar prvotno običajno povzroči stres in lahko vodi v depresijo. Od naštetih dejavnikov sta bila 

pri osebi št. 3 prisotna predvsem zadnja dva, na nek način pa tudi postavljanje previsokih 

zahtev oz. pričakovanj do samega sebe, ki so se v danem trenutku izkazala za nedosegljiva. 

 

3.1.3. ŽIVLJENJE V TUJINI 

Znotraj te kategorije me je zanimalo, kakšno življenje so si intervjuvanci uredili v tujini. 

Zanimale so me njihove bivanjske razmere, ekonomski status, življenjski slog in prilagoditve, 

ki so jih morebiti morali sprejeti. 
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Tabela 7: Kategorija 3 – Življenje v tujini 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 Oseba 7 Oseba 8 

Bivanjske 

razmere 

- slabše kot v 

Sloveniji 

- nekvalitetna 

stanovanja 

- visoke 

najemnine 

- prvo 

stanovanje 

katastrofa-

lno 

- trenutno 

bivanje v 

dokaj novem 

najemni-

škem 

stanovanju 

- bivanje s 

partnerjem 

in še enim 

mladim 

parom 

- nadpovprečne 

za London, a 

podpovprečne 

za Slovenijo 

- visoke 

najemnine 

- najemniško 

stanovanje v 

10-nadstro-

pnem bloku 

- bivanje s 

partnerko 

- odlične 

bivanjske 

razmere 

- stanovanje v 

hiši v 2. coni 

- velik park 

nasproti hiše 

- lahko 

dostopna in 

hitra pot do 

službe 

- bližina 

letališča 

- najprej 

bivala v hiši 

- trenutno 

biva v 

dvosobnem 

najemni-

škem 

stanovanju 

- v tem letu 

načrtuje 

selitev v 

večje 

stanovanje 

- bivanje 

skupaj s 

partnerjem 

- stanovanja 

so zelo 

draga 

- najprej bival 

v hiši 

družine, za 

katero je 

delal 

- sledil najem 

sobe v hiši s 

še nekaj 

sostanovalci 

- sedaj si 

lahko 

privošči 

najem 

lastnega 

stanovanja 

- biva sam 

- najemniško 

stanovanje 

na dobri 

lokaciji 

- bivanjske 

razmere 

solidne, a 

manj 

kakovostne 

kot v 

Sloveniji 

- biva s 

partnerjem 

- zadovoljna  

z  

bivanjskimi 

razmerami 

- krasne 

bivanjske 

razmere 

- bivanje v 

dvosobnem 

stanovanju 

- bližina gozda 

- stanovanje 

uredil možev 

delodajalec, 

zato je 

najemnina 

nižja 

- biva skupaj z 

možem 

- najprej 

bivala pri 

slovenskih 

prijateljih 

- imela zelo 

dolgo pot 

do službe 

- po prihodo 

moža sta se 

preselila 

- trenutno 

bivata v 

manjši 

leseni hiši z 

vrtom 

- bivanje z 

možem in 

sostanovalci 

- slaba 

izolacija in 

ogrevanje 

- želja po 

lastni hiši 

Ekonomski 

status 

- zaključuje 

podiplomski 

študij 

- nezaposlena 

- v iskanju 

- redno 

zaposlen 

- ukvarja se s 

programira-

njem spletnih 

- nekaj časa 

iskal 

zaposlitev 

- sedaj redno 

zaposlen 

- nekaj časa 

iskala 

primerno 

zaposlitev 

- trenutno 

- ekonomski 

status urejen 

že vse od 

prihoda 

- na začetku 

- zaposlena za 

določen čas 

- opravlja 

delo 

politične 

- v mestni 

bolnišnici 

opravlja 

zdravniško 

specializa-

- redno 

zaposlena 

- na univerzi 

predava 

industrijsko 
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službe 

- finančno 

odvisna od 

partnerja in 

pomoči 

staršev 

aplikacij 

- višje plače kot 

v Sloveniji 

- dober 

ekonomski 

status 

- poslovodja 

pri 

kozmetični 

znamki Yves 

Saint Laurent 

- glavni 

vizažist za 

londonsko 

regijo 

- samostojni 

svetovalec za 

trženje preko 

svetovalnih 

medijev 

- zelo dober 

ekonomski 

status 

opravlja 

plačano 

vajeništvo 

- ukvarja se s 

tetoviranje

m v studiu v 

Eindhovnu 

- povprečen 

ekonomski 

status 

sprehajal 

psa in čuval 

otroke 

- sedaj redno 

zaposlen 

- dela v 

podjetju za 

vračanje 

davkov 

evropskim 

avtoprevo-

znikom 

- dober 

ekonomski 

status 

svetovalke 

in 

prevajalke 

- občasno 

projektno 

vodenje pri 

nekem 

tujem 

podjetju 

- dober 

ekonomski 

status 

cijo 

- delo je 

visoko 

cenjeno 

- prejema 

dobro plačilo 

- mož kot 

zaposlen 

zdravnik 

prejema 

dobro plačilo 

- zelo dober 

ekonomski 

status 

oblikovanje 

- ne sme 

opravljati 

drugega 

dela 

- mož išče 

ustrezno 

zaposlitev 

- povprečen 

ekonomski 

status 

Prilagoditve - najtežje se je 

bilo privaditi 

tujemu 

jeziku 

- sedaj že 

razmišlja v 

angleščini 

- šok zaradi 

gneče in 

količine 

ljudi 

- izgubljen 

občutek 

varnosti 

- izogibanje 

podzemni 

železnici 

- največjo 

prilagoditev 

predstavlja 

jezik 

- jezikovne 

težave zaradi 

slengovskih 

narečij 

- delovnik traja 

9,5 ur dnevno 

- življenje brez 

avtomobila 

- neformalno 

druženje s 

sodelavci po 

službi 

- potrebno se 

je navaditi, 

da si za vse 

sam 

- težave je 

predstavljala 

komunikacija 

- navaditi se 

moraš na 

multikulturno 

okolje 

- težave na 

začetku 

predstavljal 

jezik  

- potrebno se 

je navaditi 

na drugačno 

kulturo 

- njen 

delovnik je 

od 11h do 

22h 

- težave le ob 

urejanju 

potrebne 

dokumenta-

cije 

- delovnik od 

9.00 do 

18.30 

- potrebno se 

je privaditi 

na drugačno 

kulturo 

- ni potreb po 

prilagajanju 

- kultura 

podobna 

slovenski 

- prvotna 

težava je bil 

jezik 

- delovnik 

traja 10 ur 

- uredila si je 

delo za 80% 

delovnega 

časa 

- privaditi se 

je treba na 

visoke cene 

življenjskih 

dobrin 

- z jezikom ni 

bilo težav 

- prilagoditi 

se je treba 

drugačni 

hrani 

- javni 

transport 

predstavlja 

velik stres 

- potrebno je 

spremeniti 

percepcijo 

glede 

prostorskih 

razdalj 

- privaditi se 

je treba na 
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visoke cene 

življenjskih 

dobrin 

- čim prej si 

moraš 

izgraditi 

lastno 

socialno 

mrežo 

Življenjski 

slog 

- poskuša 

ohranjati 

hobije 

- rada hodi v 

kino 

- ni več 

srečanj s 

prijatelji na 

pijačah 

- ni 

prijateljskih 

zabav 

- zelo malo 

stikov z 

drugimi 

ljudmi 

- s partnerjem 

veliko 

potujeta 

- hiter tempo 

življenja 

- celodnevne 

odsotnosti 

zaradi 

obveznosti 

- domov hodi le 

spat 

- edini prosti 

čas je med 

vikendom 

- hiter tempo 

življenja 

- delovnik 

razpotegnjen 

čez cel dan 

- trudi se 

izkoristiti 

možnosti za 

karierno 

napredovanje 

- v večji meri 

se posveča 

različnim 

izobraževa-

njem 

- posveča se 

osebni rasti 

- pogreša 

naravo in 

pristne 

človeške 

stike 

- hiter tempo 

življenja 

- večino časa 

preživi v 

studiu 

- kot vajenec 

moraš biti 

popolnoma 

predan 

usposablja-

nju 

- obiskuje 

razne 

alternativne 

koncerte 

- ustreza ji 

utrip mesta 

- boljši 

življenjski 

stil kot v 

Sloveniji 

- že z 

osnovno 

plačo si 

lahko precej 

privoščiš 

- ljudje so 

odprti, 

veliko je 

druženja 

- prosti čas 

preživlja s 

prijatelji 

- privošči si 

več 

potovanj 

- hiter tempo 

življenja 

- veliko časa 

preživi v 

službi 

- ima 

drugačne 

interese 

- manj rednih 

dejavnosti v 

prostem 

času 

- rada si 

privošči 

izlete in 

oglede 

kulturnih 

dogodkov 

- pogosto se 

prehranjuje 

izven doma 

- hiter tempo 

življenja 

- veliko časa 

preživi v 

službi 

- ima proste 

petke 

- veliko se 

ukvarja s 

športom 

- rada hodi v 

naravo 

- z možem si 

privoščita 

potovanja 

- kvalitetnejša 

prehrana 

- kuhanje 

doma 

- nakupovanje 

v Nemčiji 

- redna 

druženja z 

novimi 

prijatelji 

- poskuša 

živeti tako 

kot 

domačini 

- rada teče 

- obožuje 

izlete v 

naravo 

- manj 

druženja s 

prijatelji in 

sodelavci 
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Na področju bivanjskih razmer je zaznati, da jih kar polovica intervjuvancev (osebe št. 1, 2, 

6 in 7) označuje kot manj kvalitetne od tistih, v katerih so bivali v Sloveniji. Oseba št. 1 pravi, 

da je bilo prvo stanovanje »naravnost katastrofalno«. Nahajalo se je v t.i. albanski četrti, bilo 

je majhno, temačno, z vonjem po plesni, večina sosedov ni znala dobro govoriti angleško. 

Oseba št. 8 pa ni zadovoljna z oddaljenostjo od službe ter s slabo izolacijo in ogrevanjem 

stanovanjske hiše, v kateri je pozimi precej hladno in ne moreš storiti drugega, kot da se res 

toplo oblečeš in nisi dlje časa pri miru. Oseba št. 2 se nad stanjem stanovanja v 10-

nadstropnem bloku ne pritožuje, saj pravi, da gre pravzaprav za nadpovprečno dobre 

bivanjske razmere v Londonu, a v primerjavi s Slovenijo še vedno manj kakovostne. Enako 

mnenje deli oseba št. 6, ki svoje bivanjske razmere sicer opiše kot solidne, z dobro lokacijo. 

Oseba št. 3 je s trenutnimi bivanjskimi razmerami zelo zadovoljna, pravi, da so odlične. Zanjo 

to pomeni bivanje v stanovanjski hiši, nasproti katere se nahaja velik park. Prav tako ima 

lahko dostopno in časovno hitro pot do službe. V bližini ima tudi letališče, kar je pomembno 

zaradi dokaj pogostih obiskov Slovenije. Nad bivališčem je navdušena tudi oseba št. 7, ki biva 

v dvosobnem pritličnem stanovanju v neposredni bližini gozda. Veliko ji pomeni to, da ima iz 

spalnice preko terase neposreden izhod na travnik ter ima na razpolago veliko rekreativnih 

poti.  

Osebi št. 4 in 5 se nad bivanjskimi razmerami ne pritožujeta, niti jih posebej ne pohvalita. 

Prva sogovornica je najprej bivala v hiši staršev spletnega prijatelja. Ko je njuno prijateljstvo 

preraslo v partnersko zvezo, sta se preselila v najemniško dvosobno stanovanje, ki pa se je 

izkazalo za premajhno, zato v bližnji prihodnosti načrtujeta selitev v večje stanovanje. Drugi 

sogovornik je prvotno bival v sobi v hiši družine, za katero je delal, nato se je preselil v neko 

hišo, kjer je imel lastno sobo, preostale prostore pa v skupni uporabi s sostanovalci. Najem 

lastnega stanovanja je sledil takoj, ko si ga je s finančnega vidika lahko privoščil.  

Štirje sogovorniki so omenili tudi dejstvo, da so v tujini najemnine stanovanj in hiš zelo 

visoke v primerjavi s Slovenijo. Zaradi tega si ne morejo privoščiti takšnih bivanjskih razmer, 

kot bi si želeli, vendar to po mojem mnenju velja povsod po svetu. Neizpodbitno dejstvo 

namreč ostaja, da so nivo življenjske kakovosti in znotraj tega bivanjske razmere, vedno 

pogojene s finančnimi zmožnostmi posameznika. 

Šest sogovornikov sicer biva v skupnih gospodinjstvih s partnerji, osebi št. 1 in 8 pa še z 

drugimi sostanovalci. Izjemi sta osebi št. 3 in 5, ki trenutno bivata sami, kar sovpada z njunim 

samskim statusom. 
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Kot je razvidno iz odgovorov, imajo torej vsi intervjuvanci urejene bivanjske razmere, nad 

katerimi se ni za pritoževati. Eni so sicer zadovoljni z njimi bolj, drugi manj, odvisno od 

finančnih zmožnosti in pričakovanj. Na splošno kar štirje ocenjujejo trenutno bivališče kot 

manj kakovostno od tistih v Sloveniji, dva sta neopredeljena, preostala dva pa sta nad lastnimi 

razmerami navdušena. 

Raziskave med mladimi sicer kažejo, da je v Sloveniji za njihove bivanjske razmere zelo 

dobro poskrbljeno, saj stanujejo v stanovanjih ali hišah svojih staršev (Lavrič idr., 2011). To 

potrdijo tudi odgovorih intervjuvancev, ki so v domovini bivali v res dobrih razmerah, zaradi 

česar so morda do sedanjih bivanjskih razmer v tujini nekoliko bolj kritični in posledično z 

njihovo kakovostjo manj zadovoljni. 

Kar zadeva ekonomski status, je pet intervjuvancev trenutno redno zaposlenih. Oseba št. 2 se 

ukvarja s programiranjem spletnih aplikacij, oseba št. 3 pa je poslovodja pri kozmetičnem 

podjetju Yves Saint Laurent ter hkrati glavni vizažist v regiji. Ukvarja se tudi s samostojnim 

svetovanjem na področju trženja kozmetike preko svetovalnih medijev. Oseba št. 5 je pričela 

kot varuh otrok neke družine in sprehajalec psa ter je sedaj zaposlena v podjetju, ki se ukvarja 

z vračanjem davkov evropskim avtoprevoznikom. Oseba št. 6 je za določen čas zaposlena kot 

politična svetovalka in prevajalka, občasno se ukvarja tudi z vodenjem projektov. Oseba št. 8 

je za nedoločen čas, s pokusno dobo treh let, zaposlena na univerzi, kjer predava industrijsko 

oblikovanje. Oseba št. 7 opravlja zdravniško specializacijo, za katero prejema dobro plačilo. 

Oseba št. 4 sicer ni zaposlena, vendar opravlja plačano vajeništvo na področju tetoviranja. 

Tako je oseba št. 1 edina brez lastnega prihodka. Zaključuje podiplomski študij na področju 

psihologije ter intenzivno išče ustrezno zaposlitev. 

Intervjuvanci so večinoma precej zadovoljni z lastnim ekonomskim statusom. Dva (osebi št. 4 

in 8) ga opisujeta kot povprečnega glede na državo bivanja, trije (osebe št. 2, 5 in 6) kot 

dobrega in dva (osebi št. 3 in 7) kot zelo dobrega. Oseba št. 1 je zaradi brezposelnosti trenutno 

finančno odvisna od partnerja ter pomoči staršev. Glede na to, da so bile te iste osebe v 

Sloveniji nezaposlene in so kot mladi iskalci različno dolgo neuspešno iskale zaposlitev ter 

bile finančno odvisne od podpore staršev, so lahko po mojem mnenju z ekonomskim statusom 

v tujini zelo zadovoljne. Vprašanje, ali bi določen status do danes uspele doseči, če bi ostale v 

Sloveniji. Raziskave (Lavrič idr., 2011) namreč kažejo, da ravno brezposelnost mladih, tudi 

diplomantov, postaja čedalje bolj pereča težava. 
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Ob vprašanju o prilagoditvah, ki jih je od njih zahtevalo življenje v tujini, je pet 

sogovornikov (osebe št. 1, 2, 3, 4 in 7) kot najpomembnejšo prilagoditev izpostavilo 

privajanje tujemu jeziku. To je sprva težko, tudi zaradi različnih slengov, kot omenja oseba št. 

2, a sčasoma postane lažje in oseba št. 1 pravi, da sedaj že celo razmišlja v angleškem jeziku 

in ne več v slovenskem. Potrebno se je prilagoditi tudi novi kulturi in bolj odprtemu in 

multikulturnemu okolju, kar se zdi pomembno osebam št. 3, 4, 5 in 8. Velika razlika med 

Slovenijo in tujino so tudi daljši delovni časi, ki trajajo od 9,5 ur do tudi 12 ur dnevno. Osebe 

št. 2, 4 in 5 so se na to privadile in pravijo, da se jim to zdi smiselno, saj za svoje delo 

prejemajo tudi večje plačilo, kot bi ga na primerljivem delovnem mestu v Sloveniji. Oseba št. 

7 je sčasoma ugotovila, da ji zaradi dolgega delovnika primanjkuje časa zase in za različne 

opravke, zato je izkoristila možnost dela za nepolni delovni čas in ima petke proste.  Kar 

zadeva dodatne prilagoditve, osebi št. 1 in 8 omenjata privajanje na javni transport, ki zaradi 

velike količine ljudi lahko predstavlja stresni dejavnik – oseba št. 1 se je posledično pričela 

izogibati uporabi podzemne železnice. Sicer pa oseba št. 1 navaja še pomanjkanje občutka 

varnosti, ki ga je v Sloveniji imela za samoumevnega, oseba št. 8 omenja potrebe po 

spremembi percepcije prostorskih razdalj ter privajanje na visoke cene življenjskih dobrin, s 

čimer se strinja tudi oseba št. 7. Slednja zato z možem nakupe opravlja v Nemčiji in ne v 

Švici, zaradi česar kar nekaj prihranita. Oseba št. 3 pravi, da se je potrebno navaditi tudi na to, 

da si naenkrat za vse sam, kar je občutila tudi oseba št. 5, ko je naletela na težave pri urejanju 

vse potrebne dokumentacije. Oseba št. 2 pa omenja še to, da je v tujini po zaključenem 

delovnem času v navadi oditi s sodelavci še v kakšen pub in se neformalno družiti, kar opaža 

tudi oseba št. 8, ki se ji sicer to zdi dober način za čim hitrejšo izgradnjo nove socialne mreže. 

Kot sem razumela iz odgovorov intervjuvancev, skoraj nihče od njih nima lastnega 

avtomobila (z izjemo osebe št. 7, katere partner ima avto) in uporablja javni prevoz, a le oseba 

št. 2 je izpostavila, da se je morala na to privaditi in vzeti v zakup, da se med vikendi ne more 

preprosto odpeljati nekam na podeželje, razen, če si privošči najem avtomobila. Oseba št. 4 je 

edina, ki ni izpostavila nobene potrebe po prilagoditvi na življenje v tujini, saj pravi, da je 

kultura v Bruslju zelo podobna slovenski. Menim, da bi enako čutila v katerikoli evropski 

državi, ker je videla in doživela že kar nekaj sveta, zato se ji Evropa verjetno zdi kulturno 

precej enotna. Sogovornikom potrebne prilagoditve na življenje v tujini sicer niso povzročale 

večjih težav in so jih po mojem mnenju v marsičem tudi izboljšale, tako osebnostno kot na 

področju znanj in zmožnosti. Zato se strinjam s trditvijo, da je prilagajanje pravzaprav 

pozitivno obarvana beseda, ki osebi prinaša rast in napredek (Kerrigan, 2010). 
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Bivanje v tujini je intervjuvancem prineslo določene spremembe tudi znotraj njihovih 

življenjskih slogov, ki se pri vseh vsaj v nekaterih vidikih razlikujejo od prejšnjih življenjskih 

slogov v Sloveniji. Pet sogovornikov (osebe št. 2, 3, 4, 6 in 7) navaja mnogo hitrejši tempo 

življenja. Ni umirjenosti, vedno se jim nekam mudi ali lovijo določene roke. Natanko ti 

sogovorniki tudi omenjajo celodnevne odsotnosti od doma, zaradi delovnih obveznosti. Oseba 

št. 2 pravi, da domov pride samo še spat, časa nima niti za partnerko. Edini prosti čas, ki ga 

ima, so vikendi. Ravno zaradi tega je oseba št. 7 pričela delati za 80% polnega delovnega 

časa, saj ji je primanjkovalo časa za karkoli drugega poleg službe oz. specializacije. Oseba št. 

3 pa v celodnevnem posvečanju službi vidi priložnost za lažje dokazovanje in posledično 

večjo možnost za karierno napredovanje, zato se izven delovnega časa udeležuje še raznih 

izobraževanj. Tudi kot vajenka oseba št. 4 preživlja v službi 11 ur dnevno in pravi, da moraš 

biti na vajeniškem mestu popolnoma predan usposabljanju. Osebi št. 6 dolgotrajni delovnik 

zaradi prejšnjih izkušenj dela v tujini ni tuj in si kljub temu brez večjih težav organizira čas še 

za druge dejavnosti. 

Oseba št. 1 poskuša ohranjati hobije, ki jih je imela v Sloveniji, zato pogosto obiskuje kino 

predstave in si s partnerjem privošči razna potovanja. Žal ji je, da je morala opustiti jahanje 

konj. Pogreša tudi prijatelje, saj ima v tujini zelo malo stikov z drugimi ljudmi in so njena 

družba predvsem partner ter mlad par, s katerim si delijo stanovanje. Oseba št. 7 prav tako 

poskuša ohranjati prejšnje hobije, zato se veliko ukvarja s športom in hodi na izlete v naravo, 

z možem si privoščita tudi razna potovanja. Z ustvarjanjem prijateljstev nima težav in se z 

novimi prijatelji redno druži. Tudi oseba št. 5 navaja, da ima veliko novih prijateljev, s 

katerimi rada preživlja prosti čas, skupaj se odpravijo tudi na marsikatero potovanje. Oseba št. 

8 pa opaža, da manj časa namenja druženju s prijatelji in sodelavci ter se rajši odpravi na 

rekreacijo ali izlet v naravo. Sicer poskuša živeti čim bolj podobno kot domačini, saj ne želi 

izstopati. Oseba št. 4 ima v tujini veliko več možnosti za obiskovanje alternativnih scen in 

koncertov, oseba št. 6 pa pravi, da so se, za razliko od sogovornikov, njeni interesi povsem 

spremenili. Sedaj si rada privošči izlete v naravo ali oglede kulturnih dogodkov, ima tudi 

mnogo manj rednih dejavnosti. Oseba št. 3 se je pričela posvečati osebni rasti ter omenja 

pogrešanje narave in pristnih človeških odnosov. Osebi št. 6 in 7 omenjata tudi način 

prehranjevanja, in sicer prva pogosto obeduje izven doma, druga pa zaradi visokih cen raje 

kuha doma, čeprav je v Sloveniji rada zahajala v različne restavracije. Sicer je oseba št. 5 

edina, ki neposredno izpostavi, da se ji zdi v tujini ustvarjen življenjski slog kvalitetnejši od 
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tistega v Sloveniji, saj si že z osnovno plačo lahko privoščiš in uresničiš mnogo potreb in 

želja. 

Očitno je torej, da so se prav vsem sogovornikom v določenih pogledih po selitvi stili 

življenja spremenili, a večinoma v pozitivnem smislu, kljub dolgotrajnim delovnikom in 

hitremu tempu življenja. Je pa res, da imajo v primerjavi z vrstniki v Sloveniji, bistveno manj 

prostega časa. Raziskave (Lavrič idr., 2011) kažejo, da mladi v Sloveniji menijo, da imajo 

preveč prostega časa, ki ga ne znajo optimalno izkoristiti, kar za intervjuvance v moji 

raziskavi nikakor ne drži. Se pa v njihovih odgovorih zazna podobnost z omenjenimi 

raziskavami (prav tam), da je po splošnem prepričanju prosti čas namenjen oddihu in počitku, 

vendar ga kar nekaj mladih najraje preživlja bolj dejavno in aktivno. 

 

3.1.4. OSEBNI CILJI 

Ljudje si v vsakem življenjskem obdobju zadajamo določene cilje in jih poskušamo doseči, 

saj se s tem usmerjamo in pridobimo na kakovosti življenja, piše Kos (2008). Seveda so si 

tudi intervjuvane osebe že pred odhodom v tujino zadale neke osebne cilje, sicer bi bil njihov 

odhod brez zastavljenih smerokazov precej nesmiseln in težko pojasnljiv. Za tako pomembno 

odločitev se človek namreč ne odloči kar tako, na podlagi trenutne razpoloženjske muhavosti, 

ampak ga vodijo dobro pretehtane notranje želje in težnje, ki jih želi uresničiti. 

Osebni cilj, ki je bil najpogosteje izpostavljen (osebe št. 1, 3, 6, 7 in 8), je bil v tujini najti 

ustrezno zaposlitev. To se povezuje z že pridobljeno ugotovitvijo, da je bil glavni vzrok za 

migriranje pri večini intervjuvancev ekonomske narave. S tem ciljem je močno povezan tudi 

cilj po dosegu finančne neodvisnosti od staršev, ki ga kot zelo pomembnega navajajo osebe št. 

2, 3 in 8. Najti redno zaposlitev, logično pomeni tudi redni prihodek in posledično finančno 

samostojnost. Osebi št. 3 in 5 omenjata še osamosvojitev v smislu življenja na svojem in ne v 

skupnem gospodinjstvu s starši. Za pomemben cilj se je izkazalo tudi pridobivanje novih 

izkušenj, pri čimer osebi št. 2 in 6 poudarjata pomen delovnih izkušenj, oseba št. 5  pa ima v 

mislih bolj življenjske izkušnje. Za osebo št. 1 je bil najvažnejši cilj vpisati se in dokončati 

podiplomski študij na področju psihologije, za osebo št. 4 dobiti vajeniško prakso na področju 

tetoviranja, oseba št. 5 pa si je v tujini zadala napisati diplomsko nalogo. Razvidno je, da je 

bilo kar nekaj ciljev torej povezanih tudi z dokončanjem študija in pridobivanjem želene 

izobrazbe. 
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Tabela 8: Kategorija 4 – Osebni cilji 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 Oseba 7 Oseba 8 

Zastavljeni 

cilji 

- v tujini 

opraviti 

podiplomski 

študij 

psihologije 

- poiskati 

ustrezno 

zaposlitev 

na področju 

psihologije 

- postati 

brezskrben 

glede 

denarnih 

prihodkov 

- pridobiti čim 

več izkušenj 

- izboljšanje 

možnosti za 

prihodnje 

zaposlitve 

- finančna 

osamosvoji-

tev 

- zgraditi 

uspešno 

kariero 

- odseliti se na 

svoje 

- v tujini 

opraviti 

vajeniško 

prakso 

- začeti 

tetovirati 

- udeleževati 

se 

alternativnih 

scen 

- postati 

samostojen 

in neodvisen 

- napisati 

diplomo 

- pridobiti 

nove 

izkušnje 

- poiskati 

ustrezno 

zaposlitev 

- pridobitev 

bogatih 

delovnih 

izkušenj 

- dobiti in 

opraviti 

zdravniško 

specializa-

cijo 

- poiskati 

ustrezno 

zaposlitev 

- finančna 

neodvisnost 

Sprememba 

ciljev 

- cilji se niso 

spremenili 

- cilju o 

študiju se je 

na začetku 

odpovedala 

- cilji se niso 

spremenili 

- prevladuje 

cilj o 

pridobivanju 

raznoraznih 

izkušenj 

- želi najti 

samega sebe 

in ugotoviti, 

kakšno 

življenje si 

pravzaprav 

želi 

- cilji se niso 

spremenili 

- dodan je cilj o 

ustanovitvi 

lastnega 

podjetja 

- cilji se niso 

spremenili 

- cilji se niso 

spremenili 

- vse se je 

odvijalo 

spontano, 

brez 

dodatnih 

ciljev 

- cilji se niso 

spremenili 

- sproti se 

pojavljajo 

določeni 

karierni cilji 

- cilj se ni 

spremenil 

- sedaj si v 

tujini želi 

poiskati tudi 

ustrezno 

zaposlitev 

- cilji se niso 

spremenili 

- cilji se z 

izkušnjami 

višajo 

- odpirajo se 

nove 

možnosti in 

novi cilji 



66 

 

Uresničevanje 

ciljev 

- prvi cilj 

skorajda že 

uspešno 

dosežen 

- intenzivno 

prizadeva-

nje za doseg 

drugega 

cilja 

- cilje uspešno 

uresničuje 

- trudi se po 

svojih 

najboljših 

močeh 

- udeležuje se 

vseh 

ponujenih 

dodatnih 

izobraževanj 

- obiskuje 

razne 

konference 

- sodeluje s 

sodelavci z 

veliko 

izkušnjami 

- cilje uspešno 

uresničuje 

- udeležuje se 

raznoraznih 

izobraževanj 

- obiskuje 

poslovna 

srečanja 

- cilje 

uspešno 

uresničuje 

- zagovarja 

pristop 

trdega dela 

- trudi se po 

svojih 

najboljših 

močeh 

- cilje dosega 

tudi s 

pomočjo 

dobrih 

sodelavcev 

- cilje 

uspešno 

uresničil 

- dela, kar ga 

veseli 

- poskuša 

premagati 

vse ovire 

- trudi se po 

svojih 

najboljših 

močeh 

- ne boji se 

sprejeti 

ponujenih 

priložnosti 

- cilje 

uspešno 

uresničila 

- meni, da do 

vsakega 

cilja vodi 

pot, le videti 

jo je treba 

znati 

- cilj je 

uspešno 

uresničila 

- pot do 

uspeha je v 

znanju in 

odnosu do 

soljudi 

- moraš se 

znati 

ograditi 

- cilje 

uspešno 

uresničuje 

- na poti do 

cilja 

pomaga 

edino 

mreženje 

- pomemben 

je osebni 

kontakt 

- znati 

pokazati 

znanje 
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Kot sem že omenila, si ljudje v različnih obdobjih postavljamo različne cilje, zato me je v 

nadaljevanju raziskave zanimalo, ali je pri intervjuvancih po selitvi prišlo do spremembe 

ciljev. Kot piše Siegert (1996), se namreč cilji vedno nahajajo v prihodnosti, ki je nihče 

natančno ne pozna. Situacije oz. življenjske okoliščine se lahko nepričakovano spremenijo in 

zahtevajo popravljanje oz. preoblikovanje že zastavljenih ciljev (prav tam). Zato sem 

pričakovala, da bodo vsaj nekateri od intervjuvancev na zastavljeno vprašanje odgovorili 

pritrdilno, saj bi se cilji ob naletu na določene ovire prav lahko preoblikovali ali pa bi ob hitri 

uresničitvi zadanih ciljev prišlo do zastavitve novih. Presenečena sem bila, da je vseh 8 oseb 

odgovorilo, da cilji ostajajo nespremenjeni, čeprav so jih v večini že (vsaj deloma) dosegli. To 

si razlagam s tem, da so jim morda bili zastavljeni cilji tako zelo pomembni, da so se po 

uresničitvi malenkostno preoblikovali le do te mere, da je sedaj cilj le ohraniti stanje že 

doseženega cilja. 

Nekateri so sicer vseeno omenili, da se po dosegu zastavljenih ciljev seveda pojavljajo tudi 

določeni novi cilji. Kot pravi oseba št. 8: »Cilji se s pridobivanjem izkušenj višajo in 

nadgrajujejo, sproti se ti odpirajo nove poti in možnosti.« Pri dotični osebi gre predvsem za 

karierne cilje, želi se čim bolj izkazati s svojim znanjem in ga tudi čim bolj koristno uporabiti 

na različnih področjih. Dodaten karierni cilj sta si postavili tudi osebi št. 3 in 6, ki si obe želita 

ustanoviti lastno podjetje. Oseba št. 3 želi odpreti mednarodno podjetje, ki bi se ukvarjalo s 

kozmetiko, oseba št. 6 pa ima za cilj nekoč imeti lastno politično svetovalnico. Dodatni 

karierni cilj prav tako navaja oseba št. 7, ki si po doseženi pridobitvi zdravniške specializacije 

želi v tujini najti še ustrezno zaposlitev. Oseba št. 2 za razliko od ostalih glede dodatnih ciljev 

pove sledeče: »Zadnje čase poskušam najti samega sebe. Ugotoviti, kaj dejansko želim delati 

v življenju, kakšne naj bodo moje prioritete, kakšno življenje si v resnici želim.« 

Osebi št. 1 in 5 sta torej edini, ki trdita, da trenutno nimata prav nobenega novega cilja. Glede 

na njuno situacijo je to sicer po eni strani razumljivo. Oseba št. 1 se je prvo leto po selitvi v 

tujino podiplomskemu študiju morala odpovedati, saj je za tisto leto zamudila razpise za vpis. 

Brez dokončanega študija tudi ni mogla iskati želene zaposlitve na področju psihologije. V 

naslednjem letu se je na študij uspešno vpisala in si ga trenutno želi čim prej zaključiti ter 

nato iskati zaposlitev. Kar me preseneča je to, da si v tistem vmesnem letu ni zadala prav 

nobenega novega cilja, ampak je vdano čakala  na razpis univerze, ki bi ji omogočil doseči že 

zadani cilj. Glede na to, da imajo bližnji cilji močnejši motivacijski učinek kot oddaljeni cilji 

(Siegert, 1996), je bil morda zastavljeni cilj v tistem trenutku preveč oddaljen in je 
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intervjuvanki odvzel moč, da bi si vmesno pot razdelila na neke smiselne delne cilje, kar sicer 

predlaga Siegert (prav tam). Pri osebi št. 5 je šlo bolj za splet naključij, ki so začasno selitev 

spremenila v stalno. Prvotna cilja sta bila pridobitev življenjskih izkušenj in dokončanje 

študija, nato pa se je nepričakovano ponudila priložnost za redno zaposlitev. Ker ima trenutno 

vse, kar si želi, očitno v tem obdobju zaenkrat še nima novih ciljev, vendar po mojem mnenju 

to obdobje ne bo moglo trajati prav dolgo. Kot piše Siegert (1996), smo ljudje namreč 

nagnjeni k zastavljanju in zasledovanju ciljev, ki so pravzaprav naši smerokazi po poti 

življenja. 

Kar zadeva uresničevanje ciljev, so pri tem zaenkrat uspešni prav vsi sogovorniki. Vse osebe 

so pravzaprav v vsaj neki meri že dosegle zadane cilje, le oseba št. 1 še končuje študij in 

hkrati poskuša uresničiti drugi cilj s pošiljanjem prošenj za zaposlitev. Glede doseganja ciljev 

osebe št. 2, 4 in 5 navajajo, da se je potrebno le potruditi po svojih najboljših močeh in 

nekako se vse izide. Oseba št. 4 ob tem dodaja, da sem sodi tudi veliko trdega dela, na kar 

moraš biti pripravljen, kajti »[...] nič se ne zgodi samo od sebe.« Osebe št. 2, 3 in 4 so prav 

tako enotne v mnenju, da jih je do doseženih ciljev vodila pripravljenost udeležiti se dodatnih 

izobraževanj, konferenc, poslovnih srečanj ter sodelovanje in učenje od starejših, bolj 

izkušenih sodelavcev. Dodatna izobraževanja v resnici pripomorejo k uspehu kariere, prav 

tako pa si v današnjem času ob vsej konkurenci nihče ne more privoščiti, da ne bi bil na 

tekočem na svojem strokovnem področju (Zaletel, 2006). Oseba št. 5 meni, da zadane cilje 

dosega tako, da se resnično posveti le tistemu, kar rad počne in se pri tem zelo potrudi. Ne 

boji se sprejeti ponujenih priložnosti in ob vsaki oviri dobro premisli, kako jo premagati. 

Podobno kot oseba št. 5, tudi oseba št. 6 trdi, da ne glede na vse ovire, na katere naletiš, do 

zastavljenega cilja vedno vodi pot, le videti jo moraš in zbrati pogum, da se podaš po njej. 

Osebi št. 7 in 8 kot strategijo za uresničevanje ciljev na prvo mesto postavljata vrednost 

lastnega znanja in pomen odnosov, ki jih vzpostavljaš s soljudmi. Oseba št. 8 ob tem še 

posebej poudarja pomen mreženja, ki vpliva na kakovost tako zasebnega kot poklicnega 

življenja (Brečko, 2006). Pravi: »Ko prideš v neko okolje, si skoraj brez lastne socialne mreže 

in kolikor hitro si jo boš ustvaril, toliko hitro boš napredoval z uresničevanjem lastnih ciljev. 

Povsod je poleg tega, da pokažeš kaj znaš, pomembno tudi s kom se družiš. Če si dober, te 

bodo priporočili naprej.« Hkrati je na poti do cilja potrebno znati tudi »ograditi se«, navaja 

oseba št. 7: »Abgrenzen je bila beseda, ki sem jo v prvih mesecih slišala dnevno. To je 

ograditi se. In res, prijazen moraš biti do vesolja, ampak pustiti ne smeš, da pride karkoli do 
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tebe. Pa ne samo čustveno. Čisto preprosto, če ti rečejo, da naredi še nekaj, enostavno rečeš, 

da ne moreš, ker nimaš časa. In tvoj šef razume.« 

Strategije, ki naj bi prispevale k učinkovitemu postavljanju in uresničevanju ciljev, so sicer 

sledeče (Strategije učinkovitega postavljanja ciljev, b.d.): 

1. postavitev specifičnih in merljivih ciljev, 

2. postavitev zahtevnih, a še vedno realnih ciljev, 

3. postavitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, 

4. cilji naj bodo pozitivni, 

5. jasno definirajte, kako boste zadane cilje dosegli, 

6. postavitev jasnih časovnih okvirov, v katerih želite doseči nek cilj, 

7. spremljajte svoje cilje in strategije, s katerimi ste jih dosegli, 

8. naučite se ceniti, kako uspešni ste pri doseganju ciljev, 

9. zavedajte se, da je včasih potrebno kakšen cilj opustiti in si zastaviti novega. 

 

3.1.5. OHRANJANJE STIKOV 

Ko zapustiš družino in prijatelje, je zelo pomembno, na kakšne načine kljub medsebojni 

oddaljenosti ohranjaš stike. Na ta način preprečiš, da bi se vezi pretrgale in ohranjaš v svojem 

življenju ljudi, ki jih imaš rad in ti nekaj pomenijo. 

Vsi moji sogovorniki ostajajo v stiku z družinskimi člani in prijatelji, predvsem tistimi, s 

katerimi so si bili že pred odhodom v tujino najbolj blizu. Za ta namen prav vsi uporabljajo 

program Skype, ki omogoča avdiovizualno komunikacijo. Tako niso omejeni le na zvočne 

stike, ampak med njimi poteka tudi vidno sporazumevanje. Ker se vidijo, predvidevam, da se 

počutijo tudi nekoliko bolj povezani. Edina stvar, ki te opomni na realnost in medsebojno 

razdaljo, je to, da se ne moreš objeti, opozarja ena od sogovornic. Telesni kontakt je torej zelo 

pomemben, vendar na daljavo žal ni mogoč. Dva izmed intervjuvancev sicer omenjata še 

telefonske pogovore in ena sogovornica uporabo mobilne aplikacije Viber, preko katere je 

lahko brezplačno na tekočem s svežimi novicami od doma. 



70 

 

Tabela 9: Kategorija 5 – Ohranjanje stikov 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 Oseba 7 Oseba 8 

Družina - preko Skypa 

- približno 

enkrat 

tedensko s 

starši 

- z bratom 

pogosteje in 

tudi preko 

Facebooka 

- preko 

telefona ali 

Skypa 

- približno 

enkrat 

mesečno 

- redno preko 

Skypa 

- nekajkrat 

letno z obiski 

v Sloveniji 

- preko Skypa 

- enkrat 

tedensko 

- na obisku ni 

bila že več 

kot eno leto 

- preko 

Skypa 

- na začetku 

zelo pogosti 

stiki 

- sedaj enkrat 

tedensko 

- obiski v 

Sloveniji 

vsaj dvakrat 

letno 

- preko 

telefona ali 

Skypa 

- na začetku 

vsak dan 

- sedaj kratki 

stiki do 

trikrat 

tedensko 

- s starimi 

starši do 

dvakrat 

mesečno 

- preko Skypa 

in Vibra 

- redni stiki 

- večkrat 

tedensko 

- pogosti 

obiski v 

Sloveniji 

- obiski 

staršev in 

brata v 

Švici 

- preko Skypa 

- pogosti stiki 

- zaprta 

družinska 

skupina na 

Facebooku 

Prijatelji - preko Skypa 

in Facebooka 

- redkejši stiki 

kot z družino 

- bolj 

površinski 

stiki 

- preko raznih 

socialnih 

omrežij 

- redni stiki 

- večkrat 

tedensko 

- preko raznih 

socialnih 

omrežij 

- neredni stiki 

- z dobrimi 

prijatelji se 

sreča ob 

obisku 

Slovenije 

- preko raznih 

socialnih 

omrežij 

- neredni stiki 

- nekajkrat 

mesečno 

- bolj 

površinski 

stiki 

- preko 

Skypa in 

Whatsappa 

- na začetku 

pogosti stiki 

- sedaj stiki 

po potrebi 

- preko 

telefona, 

elektronske 

pošte ali 

drugih 

mobilnih 

aplikacij 

- približno 

enkrat na 

dva tedna 

- preko raznih 

socialnih 

omrežij 

- pogosti stiki 

z bližnjimi 

prijatelji 

- obiski v 

Sloveniji 

- preko raznih 

socialnih 

omrežij 

- redni stiki 

- s prijateljico 

iz 

Kolumbije 

imata 

večurne 

pogovore 
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Občutek 

(ne)poveza-

nosti 

- občutje 

povezanosti z 

družino 

- oddaljenost od 

družine ji 

prinaša večji 

občutek 

samostojnosti 

- občutek 

majhne 

povezanosti s 

prijatelji 

- zaradi 

oddaljenosti 

prijateljev se 

počuti 

osamljeno 

- tovrstni 

načini 

ohranjanja 

stikov mu 

ustrezajo 

- občutek, da 

se počasi 

oddaljuje od 

družine 

- občutek 

skoraj enake 

povezanosti s 

prijatelji kot 

pred 

odhodom 

- meni, da 

preko 

socialnih 

omrežij 

ohranja 

iluzijo stikov 

- z obiski 

doseže 

pristne in 

močne stike 

- zaradi 

obiskov se 

čuti 

povezanega 

tako z 

družino kot s 

prijatelji 

- občutje 

povezanosti 

z družino 

- oddaljenost 

vzbuja 

občutek 

domotožja 

- občutek 

slabše 

povezanosti 

s prijatelji 

- povezanost 

ostaja, a 

spremenje-

na 

- čedalje 

manj 

pogreša 

tako 

družino kot 

prijatelje 

- obiski daljši 

od enega 

tedna bi bili 

predolgi 

- občutek 

povezanosti 

ostaja 

- včasih si 

želi manjše 

oddaljenosti 

- pogosto 

zamudi 

posebne 

dogodke 

- občutek 

močne 

povezanosti 

z družino 

- občutek 

nekoliko 

šibkejše 

povezanosti 

s prijatelji 

- ne počuti se 

več tako 

oddaljeno 

kot na 

začetku 

- občutje 

povezanosti 

ostaja, a 

spremenje-

no 
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Znotraj te teme me je presenetilo dejstvo, da so le trije sogovorniki (osebe št. 3, 5 in 7) kot 

način ohranjanja stikov omenili obiske v domovini. Pričakovala sem, da jim obiski ravno 

zaradi pristnega in omogočenega telesnega stika pomenijo največ, a skorajda niso bili 

omenjeni, pa še to le na kratko. Izjema je oseba št. 7, ki družino zelo pogreša in si prizadeva 

za čim pogostejše obiske, ne le z njene strani, temveč tudi s strani bližnjih v njenem novem 

domu. Predvidevam, da je do tega prišlo zato, ker intervjuvanci večino časa komunicirajo z 

njim pomembnimi osebami z uporabo tehnologije, ki je ves čas na razpolago ter je povečini 

brezplačna. Za obiske bi si morali vzeti čas, koristiti dopust in kriti stroške potovanja. Tega si 

večina verjetno ne more (ali tudi ne želi) privoščiti večkrat na leto, zato je ta oblika ohranjanja 

stikov v naših pogovorih ostala zapostavljena. 

Kar zadeva občutke povezanosti ob ohranjanju stikov na daljavo, se odgovori sogovornikov 

nekoliko razlikujejo. Res je, da se nihče od njih ne čuti več povsem povezanega z družino in 

prijatelji, kar je ob upoštevanju medsebojne oddaljenosti in različnih življenjskih slogov 

pravzaprav povsem pričakovano. Nekateri se sicer še vedno počutijo precej dobro povezani z 

družino in/ali prijatelji, drugi omenjajo, da ostajajo povezani, a se je ta povezanost 

spremenila, tretji pa povezanosti skorajda ne občutijo več in pravijo, da so se od bližnjih 

sčasoma precej oddaljili. Od osebe do osebe se tudi razlikuje to, ali bolj povezani ostajajo z 

družino ali s prijatelji, pri čimer večinoma prevlada družina. 

To dejstvo povezujem s tem, da se odnosi s starši na prehodu v odraslost običajno bistveno 

izboljšajo in postanejo bolj sproščeni, posledica česar je lahko celo porast čustvene 

navezanosti (Aquilino, 2006, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). Preko stikov s prijatelji 

pa najverjetneje poskušajo ohranjati že ustvarjeno socialno mrežo ter biti na tekočem z 

dogodki v domovini. Obstoječo mrežo je namreč potrebno vseskozi vzdrževati in 

dopolnjevati, saj gre za recipročen in dvosmeren proces, brez katerega ne bi imeli ustvarjenih 

odnosov, ki jih ljudje kot socialna bitja ves čas potrebujemo (Brečko, 2006). 

 

3.1.6. PARTNERSKI ODNOS 

Vzpostavitev intimnega partnerskega odnosa naj bi bila ena ključnih razvojnih nalog v 

obdobju prehoda v odraslost (Erikson, 1963, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2011).
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Tabela 10: Kategorija 6 – Partnerski odnos 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 Oseba 7 Oseba 8 

Vpliv tujine 

na odnos 

- preselila sta 

se skupaj 

- odnos se ni 

bistveno 

spremenil 

- imata manj 

skupnega 

časa 

- odnos je 

trden 

- preselila sta 

se skupaj 

- imata občutno 

manj časa 

drug za 

drugega 

- po naporni 

službi se 

težko posveti 

potrebam 

partnerke 

- trenutno 

samski 

- prepustil se je 

toku, morda 

spozna 

partnerko 

- želi si 

Slovenko, 

zaradi 

vezanosti na 

domovino 

- prijatelj, ki 

jo je v tujini 

sprejel »pod 

streho«, je 

postal 

partner 

- skupaj 

bivata že od 

samega 

začetka 

- rada 

preživljata 

skupaj prosti 

čas 

- trenutno 

samski 

- partnerke ne 

išče 

- morda 

spozna 

primerno 

dekle 

- partner je 

Slovenec, a 

odnos sta 

vzpostavila 

v tujini 

- prosti čas 

poskušata 

preživeti 

čim bolj 

skupaj 

- z možem sta 

se preselila 

skupaj 

- odnos je 

trden 

- znata si 

vzeti čas 

drug za 

drugega 

- meni, da sta 

sedaj še bolj 

povezana 

- najprej se je 

preselila ona 

- v tem času 

sta bila v 

rednih stikih 

- videoklici 

dvakrat 

dnevno 

- težava v 

časovni 

razliki 

- sedaj se je 

preselil tudi 

on 

- bivata 

skupaj 

- trden 

partnerski 

odnos 
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Ustvarjanje 

družine 

- ne želi imeti 

otrok 

- meni, da je 

v Sloveniji 

lažje 

ustvariti 

družino 

- v Angliji je 

krajši 

porodniški 

dopust 

- vrtci 

večinoma 

obratujejo le 

v dopolda-

nskem času 

- družine 

najemajo 

varuške 

- o ustvarjanu 

družine še ne 

razmišlja 

- meni, da so 

pogoji za 

mlade družine 

po Evropi 

precej 

podobni 

- o ustvarjanju 

družine še ne 

razmišlja 

- meni, da si 

brez zelo 

dobre plače 

otroka ne 

moreš 

privoščiti 

- o 

ustvarjanju 

družine še 

ne razmišlja 

- nima stika z 

mladimi 

družinami 

- ne pozna 

pogojev/ 

razmer 

- o 

ustvarjanju 

družine še 

ne razmišlja 

- meni, da so 

razmere 

podobne kot 

v Sloveniji 

- porodniški 

dopust traja 

tri mesece 

- prvo leto po 

porodu  

večina 

žensk dela 

tri dni na 

teden 

- očetje lahko 

prvo leto en 

dan 

tedensko 

delajo od 

doma 

- zelo dragi 

vrtci 

- družine 

najemajo 

varuške 

- o 

ustvarjanju 

družine še 

ne razmišlja 

- meni, da 

tujina ne bi 

smela biti 

poseben 

izziv 

mladim 

družinam 

- o 

ustvarjanju 

družine še 

ne razmišlja 

- meni, da so 

razmere 

podobne kot 

v Sloveniji 

- manjše 

plačilo 

porodniške-

ga dopusta 

- možnost 

dela za 

nepolni 

delovni čas 

- o 

ustvarjanju 

družine še 

ne razmišlja 

- meni, da je 

vse odvisno 

od 

karakterja 

posamezni-

ka 

- težava 

mladih 

družin je 

omejena 

socialna 

mreža 

- z različnimi 

kulturami 

pogojeni 

vzgojni stili 

- sam si za 

vse 
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Ko govorimo o partnerskih odnosih, imamo v mislih neformalne odnose, zlasti tiste, za katere 

je značilna vključenost emocij in strasti odnosnih akterjev ter jih imenujemo intimni odnosi 

(Nastran Ule, 1993). Partnerski odnos tako pomeni več kot zgolj priložnostno prijateljstvo, saj 

sta med partnerjema medosebna bližina in čustvena navezanost bistveno večji (Musek, 1995). 

Pri tem ni pomembno, ali se partnerja nahajata v zakonski ali izvenzakonski skupnosti, piše 

Brajša (1984). 

Ob odhodu v tujino sta bila dva sogovornika (osebi št. 1 in 2) v partnerski zvezi in sta se 

preselila skupaj s partnerjema, dve sogovornici (osebi št. 7 in 8) sta bili tedaj že poročeni in 

sta v tujino prav tako odšli v družbi možev, dve sogovornici (osebi št. 4 in 6) sta bili ob 

odhodu samski, vendar sta v tujini spoznali partnerja (ena tujca in druga Slovenca), preostala 

dva sogovornika (osebi št. 3 in 5) pa še vedno ostajata samska. 

Vsi že prej obstoječi partnerski odnosi po trditvah intervjuvancev ostajajo trdni tudi v novo 

oblikovanih življenjih v tujini. Prav tako v odnosu ne zaznavajo bistvenih sprememb ali 

kakršnegakoli vpliva tujine. Izjema sta osebi št. 1 in 2, ki omenjata, da jima od selitve dalje 

primanjkuje časa, ki ga lahko preživita s partnerjem. V tujini so delovniki namreč daljši kot v 

Sloveniji in oseba št. 2 pravi, da po napornem dnevu v službi, ki je tudi precej oddaljena od 

kraja bivanja, nima potrebne energije za vzdrževanje partnerskega odnosa. Edini prosti čas 

ima med vikendi, vendar niti takrat zaradi oddaljenosti podeželja skupnega časa ne preživljata 

vedno po lastnih željah, kar prav tako vpliva na kvaliteto odnosa. Za razliko od omenjenih 

dveh oseb, ostale štiri sogovornice (osebe št. 4, 6, 7 in 8), kljub prav tako daljšim delovnikom, 

nimajo težav pri zagotavljanju preživljanja časa v dvoje in navajajo, da si s partnerji vedno z 

veseljem vzamejo čim več časa drug za drugega. Oseba št. 7 celo trdi, da sta z možem po 

selitvi v tujino postala še mnogo bolj povezana, kot sta že bila, saj imata poleg sodelavcev in 

sklenjenih novih prijateljstev vselej na razpolago za oporo in pomoč resnično le drug drugega. 

To dokazuje ugotovitev, da partnerski odnos v življenju osebe na prehodu v odraslost oz. v 

dotičnem primeru mlade odrasle osebe, res zavzema osrednjo vlogo v življenju posameznika 

in mu nudi najpomembnejšo oporo (Furman in Buhrmester, 1992, v Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2011). 

Zanimalo me je tudi to, ali si intervjuvanci v tujini nameravajo ustvariti družino in kakšne so 

po njihovem mnenju razmere za mlade družine v tujini. Presenetilo me je, da prav nihče sploh 

še ne razmišlja o otrocih in jih v bližnji prihodnosti niti ne načrtuje. Oseba št. 1 pa je zaenkrat 

edina od sogovornikov, ki je že sprejela odločitev, da otrok ne želi imeti. 
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Kar zadeva pogoje za ustvarjanje družine, ena sogovornica (oseba št. 1) meni, da je v 

Sloveniji lažje skrbeti za družino kot v tujini, štirje  sogovorniki (osebe št. 2, 5, 6 in 7) pa so 

prepričani, da po celotni Evropi prevladujejo podobne razmere in ni bistvenih razlik. Oseba št. 

3 dodaja, da si brez dobre službe in posledično dokaj visokega rednega prihodka, otroka 

preprosto ne moreš privoščiti, kjerkoli na svetu že si. Oseba št. 8 pa meni, da je celotno 

dojemanje situacije odvisno predvsem od osebnosti bodočih staršev in njihove socialne 

mreže. Pravi: »Za mlade družine je posebej težko, ker je njihova socialna mreža v tujini zelo 

omejena. Manj je prijateljev in po večini ima le redkokdo tam tudi sorodnike. In vemo, kako 

pomembne so babice in tete za slovenske mlade družine. Za vse si sam in težko, da bo tvoja 

vzgoja sovpadala z vzgojo tvoje indonezijske ali kitajske prijateljice. Prav Slovenke v 

Avstraliji so mi razložile, da na začetku je bilo odlično imeti prijatelje iz različnih kulturnih 

okolij, a ko nastopijo resna eksistenčna vprašanja, je pomembno imeti ob sebi prijatelje, ki so 

odrasli v enakem kulturnem okolju kot ti. Na začetku tega ne občutiš, a po pridobivanju 

izkušenj, to pride po nekaj letih – takrat se začneš spraševati o lastni identiteti.« Skratka, če si 

torej pripravljen sprejeti dejstvo, da si praktično za vse sam in se tvoj vzgojni stil razlikuje od 

ostalih v okolici, potem ne vidi ovir za ustvarjaje družine v tujini, ne zanika pa tega, da zna 

biti to včasih težko. 

Ne glede na precej razširjeno mnenje med sogovorniki, da se pogoji za mlade družine od 

države do države ne razlikujejo pomembno, so v svojih odgovorih hkrati razkrili, da imajo 

ženske v tujini krajši porodniški dopust kot v Sloveniji in zanj tudi prejemajo nižje plačilo. V 

Švici imajo matere majhnih otrok sicer možnost dela za nepolni delovni čas, kar večinoma 

koristijo in delajo od dva in pol do tri dni tedensko. Prav tako imajo na Nizozemskem eno leto 

po porodu matere pravico do dela trikrat na teden, očetje pa v tem letu lahko enkrat tedensko 

opravljajo delo od doma (če je to izvedljivo). Izpostavljeni so bili tudi vrtci, katerih stroški so 

– glede na odgovore – vsaj v Angliji in na Nizozemskem zelo visoki, zato veliko družin 

najema varuške. To sicer ni slabo, omenja oseba št. 5, saj se otroci tako hitreje naučijo 

angleškega jezika. Oseba št. 1 ob tem še dodaja, da v Angliji brez varuške pravzaprav ne gre, 

če že ne zaradi stroškov, pa zaradi delovnega časa vrtcev, ki obratujejo večinoma le v 

dopoldanskem času. 

V Sloveniji se sicer za mlado družino šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od 

staršev ni starejši od 30 let ne glede na starost otrok, ali v kateri nobeden od staršev ni starejši 



77 

 

od 35 let in noben otrok še ni šoloobvezen, pri čimer se upoštevajo vse družinske oblike 

(Definicija mlade družine, b.d.). 

Med odgovori je bilo večkrat omenjeno, da imajo matere v tujini manj porodniškega dopusta. 

Za boljšo predstavo spodaj prilagam sliko tabele, iz katere je razvidno skupno trajanje 

materinskega in starševskega dopusta v izbranih evropskih državah. 

Slika 1: Skupno trajanje materinskega in starševskega dopusta v Evropi (Javornik Skrbinšek, 2013) 

 

 

 

3.1.7. PREHOD V ODRASLOST 

Izraz prehod v odraslost se je uveljavil znotraj razvojnopsihološke literature v zadnjem 

desetletju in se nanaša na obdobje med mladostništvom in zgodnjo odraslostjo. Zanj je 

značilno podaljševanje obdobja neodvisnega preizkušanja različnih možnosti in oblikovanja 

identitete, kar mladim omogoča, da odložijo zavzemanje odraslih vlog na poznejši čas 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

Za glavni mejnik prehoda iz mladosti v odraslost moji sogovorniki smatrajo predvsem 

osamosvojitev od staršev (osebe št. 1, 2, 4, 5 in 8). Znotraj tega konteksta razumem tudi 

večkrat omenjena dejavnika finančne neodvisnosti (osebe št. 1, 2 in 8) ter življenja na svojem 

(osebe št. 1, 2 in 6).  
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Tabela 11: Kategorija 7 – Prehod v odraslost 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 Oseba 7 Oseba 8 

Mejnik 

prehoda 

- živeti na 

svojem 

- zaposlitev 

- finančna 

neodvisnost 

- osamosvojitev 

od staršev 

- samostojnost 

- lastno 

stanovanje 

- lastni 

prihodki in 

odhodki 

- skrb za druge 

- starost ni 

mejnik 

- starost kot 

mejnik 

- dekleta pri 26 

letih 

- moški pri 30 

letih 

- pomembno, 

kako je 

oseba 

vzgojena 

- selitev od 

staršev 

- neodvisnost 

od staršev 

- samostojno 

sprejemanje 

lastnih 

odločitev 

- živeti na 

svojem 

- samostojno 

sprejemanje 

lastnih 

odločitev 

- samostojno 

sprejemanje 

lastnih 

odločitev 

- odgovorno 

sprejemanje 

posledic 

svojih 

dejanj 

- samostojno 

upravljanje 

lastnega 

življenja 

- finančna 

neodvisnost 

- osamosvojitev 

od staršev 

Dojemanje 

sebe 

- ne počuti se še 

odraslo 

- odhod v tujino 

kot ena 

stopnička 

bližje 

odraslosti 

- počuti se 

odraslo 

- odhod v 

tujino na 

občutek 

odraslosti ni 

vplival 

- biti odrasel 

niso dejanja, 

temveč 

dojemanje 

sebe 

- počuti se 

odraslo 

- za odraslega 

se je pričel 

dojemati pri 

31 letih, po 

enem letu 

bivanja v 

tujini 

- samostojnost 

in 

neodvisnost 

- zaupanje 

vase 

- ne počuti se 

še odraslo 

- trudi se 

živeti po 

svoje in na 

svojem 

- odhoda v 

tujino ne 

povezuje s 

prehodom v 

odraslost 

- počuti se 

odraslo 

- mejnik je 

prestopil ob 

prvi 

zaposlitvi in 

nakupu 

avtomobila 

- v tujini je 

izkusil 

življenje na 

svojem 

- prenehal je 

biti odrasel 

le z 

materialne-

ga, ampak 

tudi z 

miselnega 

vidika 

- počuti se 

odraslo 

- starša jo še 

vedno 

tretirata za 

otroka 

- odhod v 

tujino 

vplival, saj 

je proces 

odraščanja 

v celoti 

potekal v 

tujini 

- počuti se 

odraslo 

- za odraslo 

se je pričela 

dojemati na 

začetku 

študija 

- odhod v 

tujino 

vplival na 

dojemanje 

odraslosti v 

finančnem 

smislu in 

selitvi od 

doma 

- počuti se 

odraslo 

- za odraslo se 

je pričela 

dojemati na 

začetku študija 

- prvi 

samostojni 

odhod v tujino 

predstavlja 

preskok v 

odraslost 
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Oseba št. 2 je omenila, da biti odrasel pomeni tudi biti sposoben in pripravljen prevzeti nase 

skrb za druge ljudi, pri čimer se je to nanašalo na partnerko, ki je trenutno brezposelna. Kar 

štirje sogovorniki (osebe št. 5, 6, 7 in 8) so kot zelo pomemben mejnik prehoda v odraslost 

navedli še posameznikovo sposobnost za sprejemanje lastnih odločitev v življenju, brez 

opiranja na mnenja drugih. Za osebo št. 7 je poleg tega nadvse pomembna tudi sposobnost za 

odgovorno sprejemanje posledic lastnih odločitev in dejanj, oseba št. 4 pa navaja še to, da je 

to, kdaj se nekdo počuti odraslega, pogojeno tudi z vzgojo, katere je bil deležen. 

Zanimivo je, da le oseba št. 3, kot glavni mejnik prehoda v odraslost pojmuje posameznikovo 

biološko starost. Po njenem mnenju dekleta postanejo ženske pri 26 letih, fantje pa moški pri 

30 letih. Od kje to trdno prepričanje, ne ve niti sama. To ima vsidrano nekje v globoko v sebi 

in od tega ne odstopa. Logično se ji tudi zdi, da vse pripadnice ženskega spola odrastejo prej 

kot moški. Hkrati se ne ukvarja z mislimi o tem, ali res vsi ljudje postanejo odrasli na prav 

določeno starost in to vsi na isto leto. V nasprotju od osebe št. 3, je oseba št. 2 sama od sebe 

izrazito poudarila, da starost pri prehodu v odraslost ne igra nikakršne vloge. 

Puklek Levpušček in Zupančič (2011) na temo meril odraslosti pri mladih na prehodu v 

odraslost, navajata ugotovitve različnih raziskav, ki so pokazale, da so najpomembnejša 

merila pri opredelitvi odrasle osebe tako s strani mladih kot odraslih, sledeča: prevzemanje 

odgovornosti za lastna dejanja, samostojno odločanje, finančna neodvisnost in oblikovanje 

odnosa s starši, v katerem ima mladi posameznik enakovredno vlogo. Prav ta merila so v 

svojih odgovorih podali kot mejnik prehoda v odraslost tudi intervjuvanci, sodelujoči v moji 

raziskavi. 

Kar zadeva dojemanje samega sebe kot odraslega, se osebi št. 1 in 4 zaenkrat še ne počutita 

odrasli, vsi preostali sogovorniki pa nase gledajo kot na odrasle osebe.  

Osebi št. 7 in 8 sta se pričeli dojemati za odrasli že ob začetku študija, saj sta tedaj prvič 

začutili, da zmoreta sami sprejemati odločitve in sta postali odgovorni za pomembne vidike 

svojega življenja. Oseba št. 7 sicer omenja, da je resnično popolnoma odrasla postala šele po 

odhodu v tujino, kjer sta z možem prvič zaživela na svojem in postala finančno neodvisna od 

staršev. Oseba št. 8 pa se je svoje odraslosti v celoti zavedela ob prvem samostojnem odhodu 

v tujino, ko je za več mesecev odšla živet k svojemu tedanjemu partnerju v Maroko. 

Osebi št. 2 in 5 sta po njunem mnenju postali odrasli ob prvi zaposlitvi v študentskih letij, ko 

sta pričeli upravljati z lastnimi prihodki in odhodki in v finančnem smislu nista bili več tako 
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zelo odvisni od staršev. Oseba št. 5 dodaja, da je prvim prihrankom sledil nakup avtomobila 

in to je zanjo pomenilo jasen prehod iz mladostništva v odraslost. 

Za razliko od ostalih je oseba št. 6 že po končani gimnaziji odšla študirat v tujino, kjer je nato 

opravljala tudi različne delovne prakse. Njen proces odraščanja je torej pravzaprav v celoti 

potekal v tujini, zato ne čudi trditev, da je tujina v veliki meri vplivala na dojemanje sebe kot 

odrasle osebe. Pravi sicer, da jo starša kljub vsemu še danes obravnavata kot otroka, saj je 

najmlajša hči v družini, vendar je to zaenkrat ne moti, saj s tem ne posegata v njeno življenje. 

Kot zanimivost naj dodam, da oseba št. 3 pravi, da se je pričela počutiti odraslo pri svojem 31. 

letu starosti. Naj spomnim, da gre za osebo, ki edina pojmuje starost kot glavni mejnik 

prehoda v odraslost. Nekoliko ironično pri tem je, da pri opredelitvi starostnega mejnika 

vztraja, da vsi fantje dozorijo v moške pri 30. letu, toda istočasno kljub lastni izkušnji 

enoletne zakasnitve ne priznava, da je proces prehoda v odraslost pogojen individualno in ni 

določen s točno starostjo posameznika. Ne glede na to pravi, da je na njeno dojemanje sebe 

kot odrasle osebe v veliki meri vplival odhod v tujino, saj se je odraslo pričela počutiti po 

enoletnem bivanju na svojem, neodvisno od staršev, hkrati pa je v tem času tudi pridobila več 

zaupanja vase. 

Pri dojemanju sebe kot odraslega, imajo pomembno vlogo tako individualne značilnosti 

vsakega posameznika, kot tudi subjektivne značilnosti obdobja prehoda v odraslost, trdita 

Puklek Levpušček in Zupančič (2011). Vstop v odraslost je postal mnogo bolj 

individualiziran ter odvisen od posameznikovih osebnih zmožnosti ter zrelosti (prav tam). 

Zato ni presenetljivo, da se ene osebe čutijo odrasle prej kot druge. 

 

3.1.8. IZKUŠNJA BIVANJA V TUJINI 

Izkušnje so lahko pozitivne ali negativne, takšne ali drugačne. Intervjuvance sem povprašala, 

kako bi v celoti ocenili izkušnjo bivanja v tujini in ali bi selitev v tujino priporočili ostalim 

mladim. Zanimalo me je tudi, ali mislijo, da je odhod v tujino kakorkoli vplival na potek 

njihovih življenj in če je, kako, pa tudi to, ali kaj obžalujejo. 
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Tabela 12: Kategorija 8 – Izkušnja bivanja v tujini 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 Oseba 7 Oseba 8 

Obžalovanja  - želi si 

življenje, 

kot ga je 

imela v 

Sloveniji 

- opustitev 

jahanja konj 

- zelo pogreša 

prijatelje 

- žal ji je, da 

v tujini nima 

več 

prijateljev 

- pogreša 

hobije 

- pogreša 

gorsko 

kolesarjenje 

- pogreša starše 

- pogreša 

slovensko 

naravo, 

predvsem 

gore 

- pogreša 

družino 

- pogreša 

babičino 

kuhinjo 

- pogreša 

slovensko 

naravo, 

predvsem 

svež gorski 

zrak 

- obžaluje, da 

ne more 

pogosteje 

obiskati 

družine 

- obžaluje, da 

ni že prej 

odšel v 

tujino 

- pogreša 

zaupne 

pogovore s 

prijatelji 

- sprva 

pogrešal 

hrano 

- pogreša 

mediteran-

sko klimo in 

gore 

- pogreša 

občutek 

varnosti 

- pogreša 

družino 

- obžaluje, da 

ne more 

nadgrajevati 

starih 

prijateljstev 

- pogreša 

slovenske 

mlečne 

izdelke 

- pogreša 

šport v 

naravi 

- pogreša 

družino 

- pogreša 

najboljša 

prijatelja 

- pogreša 

svojega psa 

- obžaluje, da 

ni že prej 

odšla v 

tujino 

- pogreša 

družino in 

prijatelje 

- pogreša 

majhnost 

Slovenije 

- pogreša 

naravo 

- pogreša 

občutek 

varnosti 

Ocena 

izkušnje 

- večinoma 

pozitivna 

izkušnja 

- izboljšanje 

angleščine 

- bolj 

samostojna 

- višja 

samozavest 

- priporoča 

- odlična 

izkušnja 

- z veseljem bi 

jo ponovil 

- bolj 

samostojen 

- drugačen 

pogled na 

svet 

- mladim 

- odlična 

izkušnja 

- pridobitev na 

samostojnosti 

- počuti se kot 

pravi moški 

- izkusiti tujino 

priporoča 

mladim, 

vendar le, če 

- zanimiva in 

poučna 

izkušnja 

- ni vedno 

lahko 

- status tujke 

- boljša 

samopodba 

- veliko novih 

izkušenj 

- večinoma 

pozitivna 

izkušnja 

- novi 

prijatelji 

- znanje 

novega 

jezika 

- odhod v 

tujino 

- zelo dobra 

izkušnja 

- višja 

samozavest 

- manj 

sramežljiva 

- pridobitev 

sposobnosti 

vključeva-

nja v novo 

- odlična 

izkušnja 

- znanje 

novega 

jezika 

- pridobitev 

dragocenih 

delovnih 

izkušenj 

- naučila se je 

- odlična 

izkušnja 

- veliko novih 

izkušenj 

- pridobivanje 

novih znanj 

- priporoča 

odhod v 

tujino za vsaj 

šest mesev, 
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študij ali 

iskanje 

zaposlitve v 

tujini 

priporoča vsaj 

enoletno 

življenje 

izven 

Slovenije 

- ne priporoča 

stalne 

izselitve, to ni 

za vsakogar 

so dovolj 

psihično 

močni 

- nova 

poznanstva 

- spoznala 

pomen 

družine 

- vsem, ki 

želijo 

izkusiti 

nekaj, česar 

v Sloveniji 

ni, priporoča 

odhod v 

tujino 

priporoča, 

še preden si 

ustvariš 

družino 

okolje 

- boljše 

znanje 

jezikov 

- večja 

prilagodlji-

vost, 

odprtost 

- lažje 

sprejemanje 

drugačnosti 

- priporoča 

vsaj enoletni 

odhod v 

tujino, a ne 

za stalno 

postaviti 

zase 

- mladim, ki 

ne najdejo 

zaposlitve, 

priporoča 

odhod v 

tujino 

da presežeš 

stanje turista 

Vpliv na 

življenjski 

potek 

- zakasnitev 

na področju 

izobraževa-

nja 

- zakasnitev 

pri iskanju 

službe 

- izguba 

močne 

socialne 

mreže 

- pridobitev 

samozavesti 

in 

samostojno-

sti 

- določena 

odpovedo-

vanja 

- je precej bolj 

zadovoljen 

kot v 

Sloveniji 

- pridobil je 

ogromno 

delovnih 

izkušenj 

- pridobitev na 

samostojnosti 

- je precej bolj 

zadovoljen 

kot v 

Sloveniji 

- gradi uspešno 

kariero 

- pridobitev na 

samostojnosti 

- prej je vse 

načrtoval, 

zdaj se 

prepušča toku 

- uresničuje 

svoje sanje 

- gradi 

kariero 

- lažji in 

pogostejši 

dostop do 

alternativnih 

scen 

- ima 

zanesljivega 

partnerja 

- začasna 

selitev v 

tujino je 

postala 

stalna 

- zaključil je 

izobraževa-

nje 

- redna 

zaposlitev 

- dragocene 

izkušnje 

- nova 

socialna 

mreža 

- nov pogled 

na življenje 

- gradi 

kariero 

- manj 

pristnega 

druženja 

- skrbno mora 

razporejati 

svoj čas 

- življenje je 

zelo 

organizirano 

- ne more 

potovati 

toliko, kot 

bi si želela 

- je zelo 

zadovoljna z 

življenjem 

- pridobiva 

potrebne 

delovne 

izkušnje 

- zna se 

postaviti 

zase 

- bolj ceni 

svoje znanje 

- je precej 

zadovoljna z 

življenjem 

- gradi kariero 

- pridobiva 

pomembne 

delovne 

izkušnje 

- zmore 

preseči 

potrebo po 

sigurnosti in 

varnosti 
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Pri podajanju ocen izkušnje bivanja v tujini so si bili vsi intervjuvanci enotni, da gre za 

pozitivno, zanimivo in poučno izkušnjo. Štirje sogovorniki (osebe št. 2, 3, 7 in 8) jo 

ocenjujejo celo kot odlično izkušnjo, ki prinese spoznanja, ki jih drugačne vrste izkušenj ne 

morejo. Osebe št. 1, 5, 6 in 7 pri tem omenjajo izboljšanje angleščine oz. znanje novega 

jezika. Zelo pomemben vidik predstavlja tudi pridobitev na samostojnosti in zvišani 

samozavesti, kar navajajo osebe št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Oseba št. 6 je manj sramežljiva in se 

posledično lažje vključi v novo družbo, oseba št. 7 se je naučila, kako se postaviti zase, oseba 

št. 3 pa celo pravi, da se je zaradi te izkušnje pričela počutiti kot pravi moški. Življenje v 

tujini omogoča tudi pridobitev novih izkušenj, pri čimer sogovorniki (osebe št. 4, 7 in 8) 

navajajo predvsem dragocene delovne izkušnje. Oseba št. 2 je med drugim začela drugače 

gledati na svet. Podobno se je zgodilo tudi osebi št. 6, ki je postala bolj odprta, prilagodljiva 

in lažje sprejema drugačnost. Oseba št. 4 pa opozarja na to, da kljub vsem pozitivnim platem 

življenja v tujini, ne gre vedno za lahko izkušnjo, saj navsezadnje vseeno ostajaš tujec, ki je 

daleč stran od izvorne družine. 

Prav vsi intervjuvanci sicer toplo priporočajo doživeti tovrstno izkušnjo svojim vrstnikom, a 

se tudi znotraj mnenj glede tega med njimi pojavljajo določene razlike. Osebi št. 2 in 6 

poudarjata, da selitev v tujino priporočata, a nikakor ne za stalno, saj to ni za vsakogar. S tem 

se strinja oseba št. 3, ki na podlagi lastne izkušnje, ko je skorajda zapadla v depresijo,  odhod 

v tujino priporoča le tistim mladim, ki so psihično dovolj močni, da oddaljeni od domačih 

prenesejo tudi težka obdobja, ki se lahko pojavijo kadarkoli. Oseba št. 8 pa meni, da bi prav 

vsakdo moral za vsaj šest mesecev izkusiti, kako je bivati v tujini, saj v tolikšnem časovnem 

obdobju presežeš status turista in svet ugledaš ter občutiš z drugačne plati. Oseba št. 5 ima 

podobno mnenje, vendar hkrati svetuje, naj se mladi za odhod v tujino odločijo, še preden si 

ustvarijo družino, saj gre potem za čisto drugačno izkušnjo. Osebi št. 1 in 7 tujino priporočata 

predvsem v smislu izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti, oseba št. 4 pa dodaja, da ima 

tujina veliko ponuditi, zato priporoča, naj mladi ne ostajajo v Sloveniji, če si želijo izkusiti 

nekaj, česar jim domovina ne more nuditi. 

Kljub temu, da vsi omenjajo izkušnjo bivanja v tujini kot zelo pozitivno v mnogih pogledih, 

se pri vsakem intervjuvancu pojavljajo tudi določena obžalovanja.  

Vsi sogovorniki – z izjemo osebe št. 2 – obžalujejo, da so morali zapustiti družino in 

prijatelje, oseba št. 7 pa pogreša tudi hišnega ljubljenčka, ki ga je pustila v oskrbi staršem. 

Oseba št. 1 ob tem obžaluje, da v tujini nima več novih prijateljev, hkrati pa tako kot osebi št. 
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2 in 6 obžaluje tudi to, da je glede na okoliščine morala opustiti hobije (oseba št. 1 jahanje 

konj, oseba št. 2 gorsko kolesarjenje, oseba št. 6 organizirane športne dejavnosti v naravi). 

Kar polovica (osebe št. 3, 4, 5 in 6) jih omenja pogrešanje narave v Slovenije, predvsem gora, 

svežega zraka in prijetne mediteranske klime, kar dokazuje, da je Slovenija resnično 

svojevrsten naravni biser. Oseba št. 8 izpostavlja tudi to, da pogreša majhnost Slovenijo in 

njeno varnost, kar jo druži z osebo št. 5. Med odgovori je bilo omenjeno celo področje hrane, 

in sicer s strani oseb št. 3, 4 in 6. Oseba št. 4 pravi, da pogreša babičino kuhinjo, oseba št. 6 pa 

pogreša mlečne izdelke. Pravi: »Saj se dobi vse, ampak skuta in jogurti, kakršne imamo v 

Sloveniji, so drugačni, za moje pojme boljši.« Pomembno se mi zdi tudi to, da osebi št. 5 in 7 

izrecno poudarjata obžalovanje, da se za odhod v tujino nista odločili že prej, kar pomeni, da 

ima tujina nekaterim očitno res več ponuditi kot Slovenija, saj sta bila sicer oba s svojim 

življenjem v Sloveniji zadovoljna, predvsem oseba št. 7, ki ji je odhod v tujino prvotno 

predstavljal zasilni izhod. Vendar je to odvisno od vsakega posameznika. Oseba št. 1 na 

primer za razliko od pravkar omenjenih sogovornikov, odkrito obžaluje, da si ne zmore 

ustvariti tako kvalitetnega življenja, kot ga je imela v Sloveniji. 

Odločitev sogovornikov, da se preselijo v tujino, se je razlikovala od utečenih tradicionalnih 

življenjskih potekov mladih, ki smo jih vajeni v Sloveniji. Družba kljub nenehnim 

spremembam po mojem mnenju prikrito (ali celo odkrito) pogosto pričakuje, da oseba sledi 

določeni življenjski poti: uspešno zaključi šolanje, si najde primernega partnerja, si poišče 

zaposlitev, se poroči in si ustvari družino. Oni so to tradicionalnost presegli in se odločili za 

drugačno življenjsko pot. Kot to imenuje Kerrigan (2010), so uveljavili svojo moč izbire in s 

tem premagali pričakovano usodo. Človek namreč vedno lahko izbira in včasih se tudi odloči, 

da ne izbere tistega, kar si želi (prav tam). Intervjuvanci so bili sposobni slediti svojim željam 

in so s tem pokazali, da želijo in znajo prevzeti odgovornost za svojo usodo, da se želijo 

osamosvojiti in se na svojstven način dokazati ter vključiti v družbo, kar se povezuje z 

izsledki raziskave o izbirah mladih v Sloveniji (Lavrič idr., 2011). Tudi Ule in Kuhar (2003, 

str. 8) poudarjata, da je temeljna sestavina sodobnega življenja ravno »[...] vse večja izbirnost 

življenjskih poti in namesto tradicionalnih samoumevnosti, smo vsak dan postavljeni pred 

izbire med različnimi možnostmi, načini življenja, načrti.« Intervjuvanci so se tega zavedali in 

te možnosti izkoristili, so pa njihove izbire seveda vplivale na nadaljne življenjske poteke. 

Osebe št. 2, 3, 4, 7 in 8 so s svojim življenjskim potekom po odhodu v tujino zelo zadovoljne. 

Oseba št. 4 pravi, da končno uresničuje svoje sanje. V Sloveniji se je večina soočala s 
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problemom zaposlitve, v tujini pa uspešno gradijo kariere in pridobivajo dragocene delovne 

izkušnje. V domovini so prav tako skoraj vsi živeli v skupnem gospodinjstvu s starši in bili od 

njih odvisni, v tujini pa so se finančno osamosvojili in postali samostojni upravljavci lastnih 

življenj, zaradi česar se je marsikomu od njih tudi zvišala raven samozavesti. Zaradi daljših 

delovnikov so sicer bolj omejeni pri razporejanju prostega časa, a kot se je pokazalo iz 

odgovorov, je to odvisno predvsem od organizacijskih zmožnosti in volje vsakega 

posameznika.  

Kateri so še ostali vplivi na življenjske poteke intervjuvancev?  

Osebi št. 1 se je zaradi selitve v tujino za eno leto zakasnila zaključitev študija in posledično 

iskanje ustrezne zaposlitve. Zaradi tega je trenutno brezposelna ter finančno odvisna od 

partnerja in pomoči staršev, zato ne čudi dejstvo, da prejšnje življenje v Sloveniji ocenjuje kot 

bolj kvalitetno. Izgubila je tudi močno socialno mrežo in nadvse obžaluje, da v tujini nima 

prijateljev. 

Oseba št. 2 je z življenjem postala precej bolj zadovoljna in srečnejša. Navdušeno se 

udeležuje izobraževanj in pridobiva znanja od bolj izkušenih sodelavcev. Tujina je uresničila 

njene želje po ustrezni zaposlitvi in pridobivanju raznolikih izkušenj. 

Oseba št. 3 je med bivanjem v tujini spremenila pristop do življenja. Do tega jo je pripeljalo 

doživeto krizno obdobje, ko je zaradi neskladnosti med pričakovanji in realnostjo skorajda 

zapadla v depresijo. Sprememba se kaže v tem, da je prej vse načrtovala, zdaj pa je postala 

bolj sproščena in se prepušča toku. 

Osebi št. 4 so se uresničile največje želje. Ima zanesljivega partnerja, vajeništvo na področju 

tetoviranja in lažji ter pogostejši dostop do alternativnih scen. In to brez, da bi bila deležna 

kakšnih predsodkov, kot se je to pogosto dogajalo v Sloveniji. 

Življenje v tujini osebo št. 5 tako osrečuje, da se je začasna selitev spremenila v trajno. V 

tujini je sprva prejela potrebni čas zase in posledično uspešno zaključila študija. Omogočila ji 

je tudi nov pogled na svet, v katerem ni prostora za opravljanje in nevoščljivost, kar je 

sogovornika tako zelo motilo v Sloveniji. Vzpostavil je tudi močno socialno mrežo in pravi, 

da tako srečen ni bil še nikoli. 
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Oseba št. 6 je sicer precej zadovoljna s potekom življenja, predvsem na področju kariere. 

Izpostavlja pa, da si mora sedaj mnogo bolj natančno organizirati čas in ne more potovati v 

tolikšni meri, kolikor bi si želela. Pogreša tudi bolj pristna druženja med ljudmi. 

Vpliv tujine na življenje osebe št. 7 se po njenem mnenju najbolj kaže v tem, da se je naučila 

ceniti svoje znanje in se upa postaviti zase. Tega v Sloveniji ni bila sposobna, saj se je ujela v 

začaran krog neuspehov pri vstopanju na trg dela oz. pri iskanju ustrezne zdravniške 

specializacije, zaradi česar je pričela izgubljati zaupanje vase in v svoje sposobnosti. Tujina ji 

je pokazala, kako dragocena je in kaj vse lahko prispeva k boljšemu svetu, zato se v 

Slovenijo, kjer ni bila cenjena, ne namerava več vrniti. 

Oseba št. 8 se je v tujini naučila preseči potrebo po sigurnosti in varnosti ter spremenila 

percepcijo razdalj, kar ji pomaga tudi pri preseganju občutkov oddaljenosti od družine. Tujina 

ji je prav tako ponudila možnost ugledne zaposlitve, saj je v njej prepoznala potencial, ki ga je 

Slovenija vztrajno zavračala. Z življenjem je precej zadovoljna. 

 

3.1.9. PRIHODNOST 

Le redkokdo se po mojem mnenju pretirano ne obremenjuje s tem, kaj ga čaka in kaj si še želi 

doseči v bližnji prihodnosti, za kar pravzaprav poskrbimo tudi z zastavljanjem osebnih ciljev, 

ki nato (vsaj nekaj časa) usmerjajo naše življenje. S tem verjetno poskušamo nekoliko omiliti 

tudi negotovost, ki jo prihodnost prinaša in se trudimo živeti življenje po lastni izbiri. 

Ko sem o načrtih za prihodnost povprašala sogovornike, mi niso imeli prav veliko povedati. 

To povezujem s tem, da so vsi s svojim sedanjim življenjem precej zadovoljni in bodo 

poskušali to stanje zadovoljstva ohranjati tudi vnaprej. 
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Tabela 13: Kategorija 9 – Prihodnost 

KODE 2. 

REDA 

KODE 1. REDA 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 Oseba 7 Oseba 8 

Načrti za 

prihodnost 

- dokončati 

študij 

- selitev s 

partnerjem v 

Kanado ali 

na Novo 

Zelandijo 

- najti 

ustrezno 

zaposlitev 

- razmišlja o 

selitvi v 

kakšno drugo 

državo 

- rad bi si 

pridobil še 

drugačne 

izkušnje 

- pridobiti 

angleško 

državljanstvo 

- ustanoviti 

lastno 

podjetje 

- dokončati 

vajeniško 

prakso 

- poiskati 

ustrezno 

zaposlitev 

- potovati po 

svetu 

- ostati v 

trenutni 

službi še 

vsaj tri leta 

- dokler bo 

srečen, se ne 

bo selil 

- ne ve še, kaj 

jo čaka po 

poteku 

zaposlitvene 

pogodbe 

- želi odpreti 

lastno 

svetovalno 

podjetje 

- potovati po 

svetu 

- še vsaj nekaj 

let 

namerava 

ostati v 

Švici 

- razmišlja o 

selitvi v 

Avstrijo, ko 

bo čas za 

otroke 

- ostati v 

trenutni 

službi 

- ne razmišlja 

veliko o 

prihodnosti 

- želi se 

preseliti z 

možem v 

lastno hišo 

blizu službe 

Vrnitev v 

Slovenijo 

- močno si 

želi vrnitve 

- vrnila se bo, 

ko se bo s 

tem strinjal 

tudi partner 

- o vrnitvi še ne 

razmišlja 

- Slovenija bo 

vedno 

potencialna 

država, v 

kateri bi se 

nekoč ustalil 

- želi si vrnitve 

- vrnil se bo 

takoj, ko bo 

finančno 

povsem 

neodvisen 

- o vrnitvi ne 

razmišlja 

- morda 

ostane na 

Nizozem-

skem 

- dopušča 

možnost 

selitve v 

kakšno 

drugo 

državo 

- o vrnitvi ne 

razmišlja 

- moti ga 

miselnost 

ljudi 

- preveč 

nevoščlji-

vosti in 

opravljanja 

- želi si 

vrnitve 

- pogoj za 

vrnitev je 

dobro 

plačana 

služba ali 

lastno 

podjetje 

- o vrnitvi ne 

razmišlja 

- Slovenija ni 

znala ceniti 

in izkoristiti 

njenega 

znanja 

- o vrnitvi še 

ne razmišlja 

- živi mobilno 

življenje 

- vse je 

odvisno od 

možnosti 

zaposlitve in 

dogovorov 

znotraj 

družine 
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Osebe št. 1, 2 in 7 sicer trenutno že pričenjajo razmišljati o morebitni prihodnji selitvi kam 

drugam, v kakšno drugo državo. Oseba št. 1 si želi preizkusiti življenje v Kanadi ali na Novi 

Zelandiji, oseba št. 2 pa o točni naslednji destinaciji še ne razmišlja veliko in si selitve želi 

predvsem zato, da preizkusi življenje še kje drugje in s tem pridobi nove, drugačne izkušnje, 

kot so sedanje. Za razliko od prvih dveh, namerava oseba št. 7 v trenutni državi bivanja ostati 

kolikor časa bo možno. O selitvi bližje Sloveniji, na primer v Avstrijo, razmišlja le v primeru, 

če bi si s partnerjem nekoč ustvarila družino, saj bosta tako bližje svojim sorodnikom, ki jima 

bodo pri vzgoji otrok lažje priskočili na pomoč. 

Osebi št. 1 in 4 imata za prihodnost podobne načrte, saj obe načrtujeta uspešno dokončanje 

študija oz. vajeniške prakse ter si nato nameravata poiskati ustrezno zaposlitev. Prva 

sogovornica bi si zaposlitev najraje iskala v kakšnem drugem predelu sveta, drugi pa je 

pravzaprav vseeno, tudi če ostane v trenutni državi bivanja, saj je tu zadovoljna. Njena velika 

želja je prepotovati in videti čim večji del sveta, kar ji je skupno z osebo št. 6. 

Negotovost in nepoznavanje bodočega zaposlitvenega statusa osebi št. 6 onemogočata, da bi 

kaj veliko razmišljala o prihodnosti. Vse je namreč odvisno od tega, ali ji bo zaposlitvena 

pogodba podaljšana ali ne, kar zaenkrat ostaja neznanka. Rezervnega načrta trenutno še nima 

in upa, da bo tudi v prihodnje ostala zaposlena kot politična svetovalka. Si pa nekoč v 

prihodnosti močno želi ustanoviti lastno svetovalno podjetje, ki bi ji hkrati omogočalo delo od 

doma in potovanje po svetu. 

Ustanovitev lastnega podjetja je glavna želja za prihodnost tudi osebe št. 3, ki si želi nekoč 

biti sama sebi šef in se samostojno ukvarjati z različnimi panogami na področju kozmetike, ki 

jo tako zelo veseli. Namerava si tudi pridobiti angleško državljanstvo, saj je prepričana, da je 

to pri ustanavljanju in vodenju mednarodnega podjetja velika prednost. 

Zaradi zadovoljstva s trenutnim življenjem trije sogovorniki (osebe št. 5, 7 in 8) navajajo, da 

si v bližnji prihodnosti ne želijo večjih sprememb in si bodo prizadevali ohraniti trenutno 

zaposlitev (oz. oseba št. 7 si jo bo poiskala po končani zdravniški specializaciji). Oseba št. 8 

pravi, da zaradi trenutne sreče o prihodnosti pravzaprav skorajda ne razmišlja, edino, kar ima 

v načrtu, je selitev z možem v lastno hišo, po možnosti blizu delovnega mesta. Oseba št. 5 pa 

načrte za prihodnost zaokroži z mislijo: »Trenutno sem zelo srečen in dokler bo tako, o 

kakšnih posebnih planih za naprej ali celo o selitvi drugam ne bom razmišljal. To bo prišlo na 

vrsto, ko bo sreča s sedanjostjo minila, če sploh kdaj.« 
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Vizije prihodnosti se lahko nanašajo tako na kratkoročne, kot tudi – in po mojem mnenju 

predvsem – na dolgoročne cilje. Te cilje si je potrebno zastaviti, da nas usmerjajo, 

zagotavljajo motivacijo ter ustvarjajo dolgoročno vizijo. Dosegamo jih skozi obdobje več 

mesecev ali celo let (Kos, 2008; Postavljanje ciljev, b.d.; Siegert, 1996). Zanimivo je, da 

polovica intervjuvancev še nima zastavljenih dolgoročnih ciljev in na njih sloneče vizije 

lastne prihodnosti. Izjema so osebe št. 3, 5, 6 in 7. Osebi št. 3 in 6 nekoč načrtujeta odprtje 

lastnega podjetja, osebi št. 5 in 7 pa se bosta trudili ohraniti osrečujoče življenje v tujini, kar 

je bolj splošen cilj, a vseeno odseva njune načrte za prihodnost.  Iz odgovorov intervjuvancev 

sem sicer dobila občutek, da o prihodnosti razmišljajo in imajo določene želje in ideje (npr. 

selitev v drugo državo, nove izkušnje), vendar si zaenkrat puščajo precej odprto pot in sledijo 

bolj kratkoročnim ciljem. Morda je tako tudi najbolj prav, saj v t.i. sodobni družbi negotovosti 

nikoli ne veš, kako se življenje obrne in se je včasih dobro tudi zgolj prepustiti toku in sproti 

sprejemati odločitve ter si zastavljati cilje. 

Pri pogovorih o načrtih za prihodnost seveda ni šlo brez vprašanja glede morebitne vrnitve v 

Slovenijo. Le trije sogovorniki (osebe št. 1, 3 in 6) se v Slovenijo želijo vrniti in so 

prepričani, da bodo nekoč to tudi storili. Oseba št. 1 bi se z veseljem vrnila takoj, ko v tujini 

konča podiplomski študij, saj pogreša življenje v Sloveniji in svoje bližnje, hkrati pa je 

prepričana, da bi tu – zaradi  izobraževanja v tujini – lažje našla zaposlitev na področju 

psihologije, kot jo bo ob večji konkurenci kjerkoli v tujini. Tudi oseba št. 3 komaj čaka na 

vrnitev v Slovenijo, vendar si želi z zadostnimi prihranki najprej zagotoviti ustrezno finančno 

zaledje ter ustanoviti lastno podjetje. Nikakor se namreč ne želi vrniti in nato spet pristati v 

skupnem gospodinjstvu s starši. Oseba št. 6 pa si vrnitve želi, vendar le pod pogojem, da bi 

imela zagotovljeno dobro službo z ustreznim prihodkom ali že ustanovljeno lastno podjetje. 

Prej vrnitev v Slovenijo, kljub želji, zanjo ni realna. 

Osebi št. 2 in 8 o vrnitvi v domovino zaenkrat še ne razmišljata. Oseba št. 2 sicer pravi, da bo 

Slovenija vedno ostala potencialna država, kamor bi se nekoč morda lahko vrnila in ustalila, 

vendar je še prezgodaj razmišljati o tem. Prej bo vsekakor preizkusila še življenje v kakšni 

drugi državi. Tudi oseba št. 8 dopušča možnost vrnitve, a je to odvisno od možnosti zaposlitve 

in dogovorov z možem. V kolikor bi se obema ponudila priložnost ustrezne zaposlitve, bi se 

najverjetneje hitro vrnila nazaj. 

Za razliko od zgoraj omenjenih sogovornikov, osebe št. 4, 5 in 7 o vrnitvi ne razmišljajo in 

pravijo, da na trenutni točki življenja ne vidijo razloga, zakaj bi se vrnili. Oseba št. 5 se počuti 
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mnogo bolje in srečnejše v bolj odprtem medkulturnem okolju, kjer miselnost ljudi ni tako 

omejena. S tem se strinja oseba št. 4, za katero je Slovenija prepolna predsodkov in namerava 

ostati na Nizozemskem, vendar dopušča možnost selitve v katero drugo državo. Oseba št. 7 pa 

je bila v Sloveniji zelo razočarana nad odnosom do mladih izobražencev pri vključevanju na 

trg delovne sile. Pravi: »Ne vidim razloga, zakaj bi se vrnila v državo, ki me je zavrnila. V 

državo, ki ni znala ali pa ni hotela izkoristiti mojega znanja. Kaj šele, da bi ga cenila. Zato o 

vrnitvi sploh ne razmišljam več. Pri tem me podpirajo tako mož kot družina. Starša pravita, 

da bi bila nespametna, če bi se vrnila.« 

Slovenija za določene sogovornike ne nudi dovolj perspektivne prihodnosti, da bi se (kmalu 

ali sploh kdaj) vrnili. Večinoma so podane kritike na problematiko zaposlovanja mladih in 

prvega vstopa na delovni trg ter zagotavljanja ustreznih delovnih pogojevi in plačil, zato bo 

očitno potrebno še kar nekaj dela na področju urejanja tako mladinske, kot zaposlitvene 

politike. To ugotavljajajo tudi raziskovalci, ki jih zanima družbeni profil mladih v Sloveniji 

(Lavrič idr., 2011). 
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IV. ZAKLJUČEK 

Med pisanjem magistrskega dela sem preko študija literature in izvedene raziskave spoznala, 

da čeprav so migracije del človekovega življenja že od nekdaj, še vedno predstavljajo 

kompleksen in raziskovalno zanimiv pojav. To potrjuje obravnavanje te tematike kot 

znanstvene kategorije z različnih teoretičnih perspektiv, hkrati pa zavedanje, da nam 

globalizirani svet omogoča čedalje več možnosti za migriranje v takšne ali drugačne namene. 

Ozko gledano smo pravzaprav vsi ljudje na nek način migranti, ki vsakodnevno opravljamo 

znotraj-državne selitve med opravljanjem različnih obveznosti. Mnogo je tudi mednarodnih 

migracij, v našem prostoru predvsem med državami članicami Evropske unije, ki so zaradi 

načela svobodnega pretoka postale precej lahko dostopne. Kar migracije po mojem mnenju 

dela še posebej zanimive, je dejstvo, da živimo v času, ko začasne migracije zamenjujejo 

stalne. Ne gre več torej večinoma le za potovanja, temveč za stalno preselitev, pogosto z 

namenom iskanja boljšega življenja. 

V raziskovalnem delu sem se posvetila preseljevanju mladih, saj sem ob prebiranju literature 

ugotovila, da je sicer narejenih kar nekaj raziskav o migriranju evropskega prebivalstva, 

vendar bolj v smislu statističnih analiz – koliko odstotkov prebivalstva se v določenem letu 

preseli izven izvorne države ter v katere države se priseljuje največ sodobnih migrantov. 

Mladi so znotraj tovrstnih analiz običajno zajeti v skupino, staro od 25 do 65 let, zato o 

značilnostih migriranja med mladimi na podlagi teh podatkov v resnici ne moremo ničesar 

ugotoviti. Je pa razvidno, da je v zadnjih letih v porastu t.i. pojav bega možganov. Gre za 

odhajanje izobraženega kadra v tujino, kjer je njihovo znanje cenjeno in ustrezna zaposlitev 

lažje zagotovljena. Ne preseneča, da je med omenjenimi izseljenci veliko mladih, saj se 

slovenski izobraževalni sistem ne prilagaja trenutnim potrebam delovnega trga in tako vsako 

leto proizvaja diplomante, ki nato neuspešno iščejo prvo zaposlitev in so potisnjeni v 

podaljšano odvisnost od staršev, kar potrjujejo raziskave o družbenem položaju sodobne 

mladine v Sloveniji (Lavrič idr., 2011). 

Empirični del sem tako usmerila na mlade, ki so sprejeli pomembno odločitev o odhodu iz 

domovine in so se naselili v tujini. Zaradi specifičnosti proučevane populacije sem sprva 

upala, da bom uspela pridobiti šest intervjuvancev, ki bodo izpolnjevali pogoje zastavljenega 

namenskega vzorčenja. S pomočjo znancev in njihovih poznanstev mi je uspelo pridobiti 9 

intervjuvancev, od katerih sem enega po opravljenem intervjuju izpustila iz raziskave, saj so 

bili njegovi odgovori kljub zastavljanju mnogih podvprašanj zelo površinski in kratki ter se 
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mi za namen raziskave niso zdeli primerni oz. dovolj vsebinsko kvalitetni. Sem pa obdržala 

intervjuvanko (osebo št. 1), ki v tujini sedaj zaključuje podiplomski študij, čeprav je bil eden 

od pogojev pri izboru vzorca ta, da se osebe v tujino niso selile zaradi študija. To je pri njej 

sicer tudi držalo, saj se je preselila zaradi partnerjeve možnosti za zaposlitev, sama pa se je 

vpisala na študij, ker je želela dokončati želeno izobrazbo. Hkrati sem obdržala tudi 

intervjuvanko (osebo št. 6), ki se je v tujino preselila že po končani gimnaziji in je njena 

trenutna zaposlitev posledica izobraževanja in preteklega dela v tujini, a sem njeno zgodbo 

ocenila kot zanimivo in polno dragocenih izkušenj, zato o njeni vključitvi v raziskavo nisem 

imela pomislekov. Več kot je različnih zgodb, več je odkritih pomembnih izkušenj in 

posledično so raziskovalni podatki vsebinsko bogatejši ter omogočajo boljše razumevanje 

raziskovanega pojava. 

Odločanje o tako pomembnem koraku, kot je selitev v tujino, je proces, ki se ne odvije kar čez 

noč. Nekateri se sicer zmorejo odločiti hitreje, drugi intenzivno premišljujejo, tretji 

potrebujejo le dovolj podpore s strani družine in prijateljev, četrti pa so preprosto potisnjeni v 

določeno situacijo. Ljudje smo si različni, zato so tudi procesi odločanja med intervjuvanci 

potekali različno. So pa njihovi odgovori potrdili moje prepričanje, da je najpogostejši vzrok 

za odhod v tujino ekonomske narave. Večina jih ni bila zadovoljna z možnostmi vstopanja na 

delovni trg ter so si poleg ustrezne zaposlitve želeli tudi boljših delovnih pogojev in višjih 

plačil za opravljeno delo. Želeli so si tudi novih izzivov in pridobivanja izkušenj ter znanj, 

hkrati pa je odhod v tujino predstavljal možnost za osamosvojitev od staršev in vsaj stopničko 

bližje odraslosti tistim, ki se zaradi odvisnosti od staršev prej niso počutili prav nič odrasle. 

Na slovenskem trgu delovne sile sicer že vse od leta 1990 prihaja do intenzivnih sprememb, 

kar nakazujeta temeljna kazalca (ne)uspešnosti trga delovne sile: povečevanje števila 

brezposelnih in stopnja brezposelnosti. Sloveniji je vse do recesije dokaj uspešno uspelo 

ohranjati ravnotežje med ekonomsko učinkovitostjo in socialno varnostjo državljanov, v 

današnjem času pa se je izrazito povečala potreba po ukrepih aktivne politike za starejšo 

delovno silo, za dolgotrajno brezposelne in za brezposelne brez izobrazbe (Novak, 2008). 

Ukrepi aktivne politike se morajo posvetiti tudi problematiki brezposelnosti med mladimi, ki 

kljub izobrazbi težko pridejo do prve zaposlitve, dodajajo Lavrič idr. (2011). Tega področja se 

je potrebno lotiti na sistemski ravni, z vključenostjo vseh pristojnih institucij (Novak, 2008), 

saj je brezposelnost družbeni pojav, ki pomembno vpliva na raven blaginje ter občutek 

(ne)gotovosti med prebivalstvom (Bubnov-Škoberne, 1997). 
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Ob vzrokih za migriranje, na katere so vezani tudi zastavljeni osebni cilji intervjuvancev, ne 

smemo pozabiti na dejavnike odbijanja, pri čimer najpomembnejšo vlogo igra element 

oddaljenosti od družine in prijateljev. To ne preseneča, saj je družina izvorna skupina, iz 

katere prihajamo in v kateri smo deležni čustvenih vezi in odnosov. Skupaj s prijatelji tvori 

socialno mrežo, ki posamezniku nudi varnost, oporo in pomoč. Ob odhodu v tujino je 

potrebno svoje najdražje zapustiti ter si v neznanem okolju ustvariti novo socialno mrežo, kar 

je za nekatere lažji, za druge težji proces. Povsem pričakovano je torej, da izseljenci 

poskušajo na takšne ali drugačne načine ohranjati stike s svojimi bližnjimi, kar mladi, 

vključeni v raziskavo, uresničujejo z uporabo lahko dostopnih sodobnih tehnologij in 

socialnih medijev, redkeje pa z obiski domovine. Kljub temu, da vsi ohranjajo dokaj redne 

stike na daljavo, se njihovi odgovori o občutkih povezanosti z družino in prijatelji razlikujejo. 

Nekateri se še vedno počutijo dobro povezani z družino in/ali prijatelji, drugi omenjajo, da se 

je povezanost spremenila, tretji pa trdijo, da so se od bližnjih precej oddaljili. 

Odhod v tujino so intervjuvanci seveda doživljali različno, zato so njihovi opisi tega dogodka 

podobni čustvenemu vrtiljaku. Prisotna so bila mešana občutja – od zaskrbljenosti, strahu in 

dvomov, do veselja, vznemirjenja, navdušenja in vzhičenosti. Z izjemo ene osebe so 

sogovorniki po prihodu v tujino začutili, da je bila njihova odločitev pravilna, vendar so za to 

potrebovali različna časovna obdobja. 

Kar zadeva življenja v tujini, imajo vsi intervjuvani mladi urejene bivanjske razmere, kar je 

tudi posledica večinoma dobro urejenega ekonomskega statusa. Vsi, ki so se podali v tujino z 

željo po ustrezni zaposlitvi, so jo tudi našli in radi poudarijo, kako zelo se ceni znanje. Vendar 

so se morali na določene stvari prilagoditi, predvsem na razumevanje in uporabo tujega jezika 

ter na multikulturno raznolikost, posledica česar je bolj odprto in sprejemajoče okolje. 

Odhod v tujino je nedvomno zaznamoval tudi življenjske sloge in poteke sodelujočih. Zaradi 

daljših delovnikov si morajo znati zelo dobro organizirati prosti čas, kajti vzdrževanje 

partnerskih odnosov in sočasna skrb za lastne potrebe lahko ob hitrem tempu življenja 

postaneta zelo zapletena umetnost. Ima pa življenje v tujini tudi pozitivne posledice, kot so 

pridobitev večje samostojnosti, višja samozavest, večje zaupanje v lastne sposobnosti, 

spremenjen pogled na svet. Nekateri se ravno zaradi dosežene samostojnosti sedaj počutijo 

odrasle, kar je navsezadnje tudi končni cilj vmesnega obdobja, imenovanega prehod v 

odraslost. Ravno zaradi tega in izkušenj, ki jih tujina zmore ponuditi, prav vsi tudi priporočajo 

vsaj nekajmesečni odhod v tujino mladim, ki si tega želijo ali niso zadovoljni s trenutnim 
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stanjem v domovini. Ko prenehaš biti turist in postaneš del novega okolja, ko se spoprimeš z 

izzivi, prilagoditvami in urejanjem življenjskega ritma, pridobiš neprecenljive izkušnje. 

Čeprav so sogovorniki z menoj brez težav delili vidike življenja v tujini, mi ob omembi 

predstav o prihodnosti niso imeli povedati prav veliko, kar me je v raziskavi pravzaprav 

najbolj presenetilo. Enotni so si v tem, da si lastnih družin zaenkrat še ne nameravajo 

ustvariti, drugače pa nekih posebnih ciljev – z izjemo dveh, ki nameravata nekoč odpreti 

lastno podjetje – ne navajajo. Ko sem razmišljala o tem, sem prišla do sklepa, da so očitno s 

tem, ko so uresničili do sedaj zastavljenje cilje, dosegli tolikšno stopnjo zadovoljstva, da 

trenutno ne razmišljajo, kaj bo prinesla prihodnost, temveč preprosto uživajo v doseženem in 

se trudijo za ohranjanje obstoječega – očitno dovolj osrečujočega – stanja. 

Zanimivi so tudi načrti intervjuvancev glede vrnitve v Slovenijo. Le ena oseba se želi čim prej 

vrniti nazaj, ker s sedanjim življenjem ni pretirano zadovoljna, hkrati pa je prepričana, da bi v 

Sloveniji zaradi podiplomskega študija v tujini lažje dobila zaposlitev. Sama zaradi trenutnega 

stanja na trgu dela o tem nisem tako prepričana in menim, da enaki pomisleki obhajajo tudi 

intervjuvanca, ki se nameravata vrniti, a šele, ko bosta sposobna ustvariti in voditi lastno 

podjetje ter bodo možnosti temu naklonjene. Še dva intervjuvanca dopuščata možnost vrnitve, 

čeprav o njej še ne razmišljata, a le pod pogojem, da bi jima bili zagotovljeni ustrezni delovni 

pogoji z zadovoljivim plačilom. Kar trije intervjuvanci se v Slovenijo ne nameravajo vrniti. 

Tujina jim je ponudila to, kar so doma zaman iskali: odprto miselnost, sprejemanje 

drugačnosti, cenjenje znanja, zaposlitev in pridobivanje izkušenj. In to jim je prineslo osebno 

srečo. 

Slovenija očitno v tem trenutku v primerjavi s tujino za določene mlade ni perspektivna v 

tolikšni meri, da bi jih zadržala ali privabila nazaj že odseljene. Kljub poskusom izboljšanja 

stanja s programi pripravništva, mentorstva ter z raznimi subvencijami za prvo zaposlitev, 

kritika nespodbudnega trga delovne sile ostaja glavna problematika. Na področju mladinske 

in zaposlitvene politike bo potrebno uvesti še kar nekaj sprememb, da bi prihodnost mladih 

postala bolj perspektivna. In za to si je treba prizadevati, saj brez mladih ni napredka in morda 

družba trenutno na to malce preveč pozablja. 

Proces nastajanja magistrskega dela je potekal brez večjih težav. Na lastno presenečenje sem 

precej hitro uspela pridobiti kontakte oseb, primernih za namenski vzorec, ki so bile 

pripravljene sodelovati v raziskavi. Prejela sem tudi dve zavrnitvi, ki sem ju spoštovala, saj 
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gre tu za osebno odločitev posameznika. Kljub temu je vzorec za dve osebi večji od prvotno 

načrtovanega. Sodelujočim sem namen in metodologijo raziskave predstavila po elektronski 

pošti, preko katere sem jim bila vedno tudi na razpolago za dodatne informacije. Intervjuje 

sem s pomočjo uporabe programa Skype opravila v januarju, februarju in marcu 2016. Zaradi 

razlik v časovnih pasovih se je bilo potrebno dogovoriti za ustrezno uro, kar je predstavljalo 

manjši izziv pravzaprav samo v primeru pogovora s sogovornico iz Avstralije. Obdelava in 

analiza pridobljenih odgovorov sta potekali brez zapletov. Veliko truda je bilo sicer vloženega 

v iskanje ustrezne literature, saj gre pri obravnavanem pojavu za sodobno in neraziskano 

področje. Menim, da mi je v magistrskem delu kot celoti uspelo zaobjeti tako teoretične 

vidike migriranja, kot znotraj raziskovalnega dela ponuditi zadosten vpogled v zgodbe in 

izkušnje mladih odraslih, živečih v tujini.  Izpostavljena so bila različna področja: razlogi za 

selitev, proces odločanja in doživljanje odhoda, ohranjanje stikov z bližnjimi, osebni cilji, 

(ne)povezovanje odhoda v tujino s prestopom v zgodnjo odraslost, potek življenja v tujini, 

partnersko življenje ter predstave o prihodnosti. Prepričana sem, da raziskava na ta način 

omogoča boljše razumevanje ozadja odseljevanja med mladimi ter nenazadnje pomaga vsaj 

nekoliko doumeti vpliv neštetih možnosti izbire na naše življenjske poteke. 

Zavedam se, da pridobljene ugotovitve niso posplošljive na celotno populacijo, saj slonijo na 

individualnih in subjektivnih izkušnjah intervjuvancev, vendar je njihova pripravljenost deliti 

svoje izkušnje in ponuditi vpogled v osebne zgodbe,  dragocen prispevek na področju 

raziskovanja migracij med mladimi. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: Pripravljena vprašanja za izvedbo intervjujev 

1.) Za začetek prosim povej kaj o sebi, na kratko se predstavi. 

2.) Prosim opiši življenjski slog, ki si ga imel/a med bivanjem v Sloveniji. 

3.) Kakšno je bilo tvoje življenje v Sloveniji zadnje leto pred odhodom v tujino? 

4.) Si bil/a zadovoljen/na s potekom tvojega življenja v Sloveniji?  

5.) Se spomniš trenutka, ko si prvič pomislil/a na odhod v tujino? Kdaj je bilo to? Kakšni 

občutki so te ob tej misli navdajali?  

6.) Dozorevanje misli oz. ideje je proces. Kako je to potekalo pri tebi z mislijo o selitvi v 

tujino?  

7.) Kateri je bil tisti moment, ko je misel o odhodu popolnoma dozorela? Kakšni so bili tedaj 

tvoji občutki?  

8.) Kaj vse bi torej izpostavil/a kot vzroke za tvojo odločitev o odhodu v tujino?  

9.) S kom si najprej delil/a to svojo namero in na kakšne odzive si naletel/a? So ti odzivi 

kakorkoli vplivali nate? Te je bližnja okolica pri tej odločitvi podpirala? Kako je 

(ne)podpora bližnjih vplivala nate? 

10.) Kaj mi lahko poveš o tvojem osebnem doživljanju odhoda? Na kakšne načine si se 

soočal/a s tem?  

11.) Na kakšne načine in v kolikšni meri je odhod vplival nate? 

12.) Ti je pri selitvi kdo pomagal ali si za vse poskrbel/a sam/a? 

13.) S čim se preživljaš? 

14.) Kakšne so bivanjske razmere, v katerih bivaš v tujini? 

15.) Kakšne prilagoditve od tebe zahteva bivanje v tujini? Si imel/a pri prilagajanju 

novemu okolju in ljudem kakšne težave?  

16.) Prosim opiši svoj življenjski slog v tujini. Kje vidiš podobnosti in kje razlike v 

primerjavi z življenjem v Sloveniji? 

17.) Kateri so bili ob odhodu tisti prvotni cilji, ki si jih želel/a s selitvijo v tujino doseči? 

18.) So se ti cilji med bivanjem v tujini kaj spremenili?  

19.) Na kakšne načine uresničuješ zadane cilje in ali si pri tem uspešen/a? Uporabljaš v 

tujini enake strategije za doseganje ciljev kot si jih prej v Sloveniji in katere? 
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20.) Kako pogosto in na kakšne načine ohranjaš stike in odnose z družino, morebitnim/o 

partnerjem/ko, prijatelji? Kako se ob tem počutiš? Se jim še vedno čutiš enako blizu ali 

morda fizična oddaljenost vpliva na občutek (ne)povezanosti z njimi? 

21.) Če živiš s partnerjem/ko – kako izkušnja bivanja v tujini vpliva na vajin odnos? 

22.) Kakšne so po tvojem mnenju v tujini možnosti za ustvarjanje in ohranjanje 

partnerskega ali družinskega življenja? Se razmere oz. pogoji za mlade družine v čem 

razlikujejo od teh v Sloveniji? 

23.) Sodobna psihologija se veliko ukvarja s prehodi mladih v odraslost. Kaj predstavlja 

oz. kdaj nastopi po tvojem mnenju ta mejnik, ko naj bi mlada oseba postala odrasla?  

24.) Kdaj si ti prestopil/a ta mejnik, kdaj si se začel/a dojemati kot odrasel/a?  

25.) Ali je na tvoje dojemanje same/ga sebe kot odrasle/ga kakorkoli vplival odhod v 

tujino?  

26.) Kako in v čim vse je odhod v tujino vplival na tvoj življenjski potek? 

27.) Kaj zaradi odhoda v tujino najbolj pogrešaš? Morda kaj obžaluješ? 

28.) Kako bi ocenil/a celotno izkušnjo bivanja v tujini?  

29.) Bi odhod iz domovine priporočil/a ostalim mladim?  

30.) Kakšne predstave imaš o svoji prihodnosti? Se nameravaš kdaj vrniti v Slovenijo? 

31.) Bi za konec želel/a še kaj povedati, dodati? 
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PRILOGA 2: Primer kodiranega intervjuja 

INTERVJU: OSEBA ŠT. 5 KODE 1. REDA KODE 2. REDA KODE 3. REDA 

1. Za začetek prosim povej kaj o sebi, na 

kratko se predstavi.  

Živjo. Sem G.P. in prihajam iz Moravč. 

Moravče je vas blizu Domžal. Živel sem s 

starši in z bratom dvojčkom v bloku. Star 

sem 27 let. Od 23. leta dalje živim na 

Nizozemskem. Preselil sem se, da bi 

dokončal diplomo Ekonomske fakultete, 

načeloma za 3 do 6 mesecev. Sedaj živim 

tukaj že dobra 3 leta, saj sem našel službo. 

Delam v podjetju Remobis Refund Service v 

mestu Utrecht, kjer vračamo davke 

avtoprevoznikom iz cele Evrope. Na začetku 

sem imel v najemu sobo v hiši skupaj z 

ostalimi cimri, sedaj pa živim sam v 

stanovanju. 

 

2. Prosim opiši življenjski slog, ki si ga 

imel med bivanjem v Sloveniji. 

Ne vem, kako naj opišem moj življenjski 

slog v Sloveniji. Študiral sem na Ekonomski 

fakulteti in vmes delal v Koloseju ter v 

pisarni podjetja Storia d.o.o., ki pa ne obstaja 

več. Denar, ki sem si ga prislužil, sem 

 

 

 

 

- osnovni osebni podatki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- študij na EF 

- delo v Koloseju 

- delo v podjetju Storia 

d.o.o 

 

 

 

 

- predstavitev osebe 
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- predstavitvena zgodba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- življenje v Sloveniji 
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večinoma namenil za potovanja, ki jih 

obožujem. Živel sem z družino. 

 

3. Kakšno je bilo tvoje življenje v Sloveniji 

zadnje leto pred odhodom v tujino? 

 

Jaz obožujem velika mesta in vedno sem 

imel v mislih, da je Slovenija premajhna 

zame ter preveč miselno omejena. Tudi tuji 

jeziki so mi všeč in odkar vem, sem si vedno 

želel živeti nekje drugje. V mislih sem imel 

predvsem London, saj je prvi jezik 

angleščina. Žal nisem našel poguma. 

Prijateljica je našla fanta, ki je bil iz 

Nizozemske in leta 2012 sem jo obiskal. 

Videl sem, da življenje v tujini niti ni tako 

strašno. Med obiskom sem spoznal družino, 

ki je iskala nekoga, da bi sprehajal psa in 

vozil otroke na tenis, seveda za dobro 

plačilo. Rekel sem, da res rabim malo časa, 

tako zase in za to, da napišem diplomsko 

nalogo. To, da so mi ponudili službo, je v 

resnici sprožilo razmislek o odhodu. In res je 

bilo. Šel sem v Utrecht, kjer sem živel pri 

družini, služil in napisal diplomsko nalogo. 

Na Facebook strani ʻSlovenci na 

Nizozemskemʼ sem opazil oglas, da v 

mednarodnem podjetju iščejo nekoga, ki 

govori hrvaško in slovensko. Prijavil sem se 

in dobil službo. Tukaj delam že dobri dve leti 

- zaslužek porabil za 

potovanja 

 

 

 

 

 

 

- navdušenje nad tujino in 

velikimi mesti 

- miselna omejenost in 

majhnost Slovenije 

- odkar pomni nosi v sebi 

željo po odhodu 

- v mislih imel Anglijo 

zaradi poznavanja jezika 

- ni imel potrebnega 

poguma 

- po obisku prijateljice 

spoznal, da življenje v 

tujini ni prav nič strašno 

- priložnost za delo v tujini 

- potreba po času zase in 

za pisanje diplome 

- možnost zaposlitve je 

sprožila razmislek o 

odhodu 
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odhodu 

 

 

 

 

 

 

- življenje v Sloveniji 

 

 

 

 

 

 

 

- vzroki za selitev 

 

- vzroki za selitev 

 

- odhod v tujino 

 

- odhod v tujino 

 

- odhod v tujino 

 

- odhod v tujino 

 

 

- vzroki za selitev 

- vzroki za selitev 

 

- odhod v tujino 
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in avgusta verjetno dobim redno pogodbo. 

 

4. Si bil zadovoljen s potekom tvojega 

življenja v Sloveniji? 

 

Ja, bil sem zadovoljen. Imel sem prijatelje, 

super odnos z družino in službo. Žal me je 

motilo, da je Slovenija premajhna in to, da so 

ljudje preveč za časom. Nevoščljivi, 

neodprti, opravljivi. 

 

5. Se spomniš trenutka, ko si prvič pomislil 

na odhod v tujino? Kdaj je bilo to in 

kakšni občutki so te ob tej misli 

navdajali? 

 

Prvič sem pomislil takrat, ko sem začel 

potovati. Star sem bil 17 let. Oče mi je rekel, 

zakaj ves denar zapravljam za potovanja, 

vendar tudi, ko sem mu razložil, me najprej 

ni znal razumeti. Preprosto mi je všeč tujina, 

različne kulture, jeziki, hrana, arhitektura, 

velika izbira različnih trgovin, raznolikost in 

odprto mišljenje ljudi. In občutek, ko sem bil 

v drugi državi, je bil res nekaj posebnega. 

Kot bi ponovno zaživel. 

 

6. Dozorevanje misli oz. ideje je proces. 

Kako je to potekalo pri tebi z mislijo o 

selitvi v tujino?  

 

Ko sem prišel z obiska z Nizozemske, sem 

 

 

 

 

 

 

- dobri odnosi z družino in 

prijatelji 

- miselna omejenost in 

majhnost Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- navdušenje nad tujino 

 

- odprto mišljenje 

- navdušenje nad tujino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dejavniki odbijanja 

 

- dejavniki privlačevanja 
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- dejavniki privlačevanja 
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- vzroki za selitev 

- vzroki za selitev 
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dobil e-mail od družine, ali sem še vedno 

pripravljen priti. Pogovoril sem se s prijatelji 

in starši. Vsi so mi bili v podporo, saj sem 

rekel, da je le začasno. Vsi so bili tudi veseli 

zato, da bi me lahko obiskali. Starši so me 

močno podpirali. Odločil sem se v roku 

enega tedna. Delal sem preko študentskega 

servisa, tako da služba ni bila problem. Par 

dni pred odhodom sem bolj malo spal, saj 

sem razmišljal, ali je prav da grem ali ne. 

Tudi, ko sem prišel na Nizozemsko, sem par 

dni slabo spal. Po nekaj dneh sem vedel, da 

sem se prav odločil. Rad imam izzive in tega 

sem odločno sprejel. Sigurno sem rabil čas 

zase in za diplomo. 

  

7. Kateri je bil tisti moment, ko je misel o 

odhodu popolnoma dozorela? Kakšni so 

bili tedaj tvoji občutki? 

 

Vsekakor sem imel dvome. Nikoli ne veš, 

kaj te čaka. Imel sem veliko dvomov. Ali 

znam dovolj dobro angleško? Ali bom 

pogrešal družino? Ali bom našel prijatelje?  

Ko sem šel spat, mi je srce bilo na polno. Bil 

sem nervozen in premišljeval sem veliko. 

Vsekakor ni bila odločitev, ki jo sprejmeš 

vsak dan. 

 

8. Kaj vse bi torej izpostavil kot vzroke za 

tvojo odločitev o odhodu v tujino? 

 

Glavni vzroki so izboljšanje angleščine, 

 

- pogovor s starši in 

prijatelji 

- podpora prijateljev in 

staršev 

- selitev naj bi bila le 

začasna 

- odločitev o odhodu je 

bila hitra 

- dobro je premisli o 

odhodu 

- potreboval je čas zase in 

za pisanje diplome 

 

 

 

 

 

 

- dvomi v povezavi z 

odločitvijo o odhodu 

 

 

 

- dobro je premislil o 

odhodu 

 

 

 

 

 

- izboljšati jezik 

 

- proces odločanja o 

odhodu 

- dejavniki privlačevanja 

 

- proces odločanja o 

odhodu 

- proces odločanja o 

odhodu 

- proces odločanja o 

odhodu 

- dejavniki privlačevanja 

 

 

 

 

 

 

 

- dejavniki odbijanja 

 

 

 

 

- proces odločanja o 

odhodu 

 

 

 

 

 

- dejavniki privlačevanja 

 

- odhod v tujino 

 

- vzroki za selitev 

 

- odhod v tujino 

 

- odhod v tujino 

 

- odhod v tujino 

 

- vzroki za selitev 

 

 

 

 

 

 

 

- vzroki za selitev 

 

 

 

 

- odhod v tujino 

 

 

 

 

 

 

- vzroki za selitev 
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spoznati nov jezik, postati bolj samostojen, 

dozoreti, potovati, spoznati nove prijatelje. 

Potem pa so še ostali vzroki, recimo boljša 

plača, boljši življenjski slog, nova kultura. 

 

9. S kom si najprej delil to svojo namero in 

na kakšne odzive si naletel? 

 

Prvo sem seveda povedal svojim staršem. 

Najprej so bili šokirani, saj smo res 

povezani, vendar so me 100 % podprli. Prav 

tako prijatelji, vsi so me spodbujali. Ne glede 

na njihov odziv bi v vsakem primeru šel, saj 

sem končal vse izpite in sem delal dve službi 

ter pustil diplomo na strani. Takoj sem si 

vzel čas zase in za diplomo. 

 

10. Kaj mi lahko poveš o tvojem osebnem 

doživljanju odhoda? Na kakšne načine si 

se soočal s tem? 

 

Občutkov je bilo res veliko. Ogromno 

dvomov na začetku. Vznemirjenje, živčnost, 

negotovost in strah pred odhodom. Solze na 

letališču ob odhodu in radovednost ob 

prihodu na Nizozemsko. Prvih 14 dni sem 

vsak dan skypal s prijatelji in družino. Po 

nekaj tednih sem spoznal veliko prijateljev. 

Tako Slovencev kot tudi prijatelje iz vsega 

sveta. Navezali smo stike in začel sem 

uživati. Vedel sem, da sem se prav odločil. 

- samostojnost 

- dozorevanje 

- višje plačilo 

- živeti v novi kulturi 

 

 

 

 

 

- prvoten šok staršev 

- podpora družine 

- spodbude prijateljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sprva veliko dvomov 

- občutki vznemirjenja, 

živčnosti, negotovosti, 

strahu 

- solze ob odhodu 

- radovednost ob prihodu 

 

- uživanje ob stiku z 

novim 

- pravilna odločitev za 

odhod 

- dejavniki privlačevanja 

- dejavniki privlačevanja 

- dejavniki privlačevanja 

- dejavniki privlačevanja 

 

 

 

 

 

- pomoč in podpora 

- pomoč in podpora 

- pomoč in podpora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- osebno doživljanje  

- osebno doživljanje  

 

 

- osebno doživljanje  

- osebno doživljanje 

 

- osebno doživljanje 

 

- osebno doživljanje 

 

- vzroki za selitev 

- vzroki za selitev 

- vzroki za selitev 

- vzroki za selitev 

 

 

 

 

 

- odhod v tujino 

- odhod v tujino 

- odhod v tujino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- odhod v tujino 

- odhod v tujino 
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- odhod v tujino 

 

- odhod v tujino 

 

- odhod v tujino 

 



110 

 

 

11. Na kakšne načine in v kolikšni meri je 

odhod vplival nate? 

 

Psihično sem bil zelo utrujen zaradi vseh 

dvomov in razmišljanja o življenju. Nisem 

spal, slabo sem se počutil. Prvih 6 mesecev 

sem tudi izgubil 15 kilogramov, vendar 

predvsem zaradi bolj zdravega načina 

življenja. Več obrokov, kolesarjenje, fitnes. 

Odločil sem se nekaj narediti zase. 

 

12. Ti je pri selitvi kdo pomagal ali si za vse 

poskrbel sam? 

 

Malo mi je pomagala prijateljica, ki je že 

živela na Nizozemskem. Predvsem urejanje 

zavarovanja in ostale dokumentacije. 

 

13. S čim se preživljaš? 

 

Najprej sem pri tisti družini čuval otroke in 

psa in to za zelo dobro plačilo. Zdaj pa 

delam v podjetju, kjer vračamo davke 

avtoprevoznikom iz cele Evrope. Davke na 

diesel, hotele in vse, kar je povezano z 

avtoprevozniško dejavnostjo. Jaz skrbim za 

komunikacijo s slovenskimi strankami in 

deloma hrvaškimi. V podjetju je uradni jezik 

angleščina, saj je zaposlenih 100 ljudi iz več 

kot 40 različnih držav. Skrbim za prevajanje 

 

 

 

 

 

- prvotna psihična 

utrujenost 

- razmišljanje o lastnem 

življenju 

- bolj zdrav način življenja 

 

 

 

 

 

 

- pomoč prijateljice iz 

tujine pri urejanju 

zavarovanja in 

dokumentacije 

 

 

 

- na začetku skrbel za 

otroke in psa 

- dela v podjetju za 

vračanje davkov 

evropskim 

avtoprevoznikom 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vpliv odhoda 

 

- vpliv odhoda 

 

- vpliv odhoda 

 

 

 

 

 

 

- pomoč in podpora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- odhod v tujino 

 

- odhod v tujino 

 

- odhod v tujino 

 

 

 

 

 

 

- odhod v tujino 
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dokumentov in oddajam zahtevke preko 

slovenskega davčnega portala. Sem redno 

zaposlen. Z denarjem nikoli nisem imel 

težav. Rekel bi celo, da sem dobro 

preskrbljen.  

 

14. Kakšne so bivanjske razmere, v katerih 

bivaš v tujini? 

Življenje tukaj je zelo na visoki ravni. 

Zavarovanje je zelo drago prav tako tudi 

samo bivanje. Najem stanovanja je zelo drag, 

prav tako nepremičnine. Izdelki v trgovini so 

približno toliko kot v Sloveniji. Za razliko od 

Slovenije pa so plače višje in si lahko več 

privoščiš. Jaz sem najprej živel v hiši z 

družino, pri kateri sem delal. Potem sem imel 

v najemu sobo v hiši skupaj z ostalimi cimri, 

sedaj pa živim sam v stanovanju. 

 

 

15. Kakšne prilagoditve od tebe zahteva 

bivanje v tujini? Si imel pri prilagajanju 

novemu okolju in ljudem kakšne težave? 

 

Je kar nekaj ovir. Prvo se moraš prijaviti na 

občini, da živiš na Nizozemskem. Preden se 

prijaviš, seveda najprej potrebuješ sobo oz. 

stanovanje. Ko dobiš BSN številko od 

občine, lahko odpreš nizozemski bančni 

račun. Pridobiti moraš tudi zavarovanje. 

 

- redno zaposlen 

- ekonomski status urejen 

že od začetka 

- dober ekonomski status 

 

 

 

 

- stanovanja so zelo draga 

 

 

 

- najprej bival v hiši 

družine 

- sledil najem sobe v hiši s 

sostanovalci 

- najem lastnega 

stanovanja 

- biva sam 

 

 

 

 

 

 

 

- težave ob urejanju vse 

potrebne dokumentacije 

 

 

 

 

- ekonomski status 

- ekonomski status 

 

- ekonomski status 

 

 

 

 

- bivanjske razmere 

 

 

 

- bivanjske razmere 

 

- bivanjske razmere 

 

- bivanjske razmere 

 

- bivanjske razmere 

 

 

 

 

 

 

 

- prilagoditve 

 

 

 

 

 

- življenje v tujini 

- življenje v tujini 

 

- življenje v tujini 
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- življenje v tujini 
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Osnovno se začne od 55 eurov dalje. Po 

zavarovanju moraš prekiniti slovensko 

zavarovanje in se odjaviti, da se izogneš 

dvojni obdavčitvi. Ko si prijavljen na občini, 

imaš iste pravice kot vsi ostali na 

Nizozemskem. Lahko greš tudi na volitve. 

 

16. Gre torej predvsem za prilagoditve oz. 

reševanje težav z vso dokumentacijo? 

 

Ja, predvsem to. Pa navaditi se moraš tudi na 

drugačno kulturo, seveda. In zame je bilo 

novo to, da delovni dan poteka od 9.00 do 

18.30. 

 

17. Prosim opiši svoj življenjski slog v tujini. 

Kje vidiš podobnosti in kje razlike v 

primerjavi z življenjem v Sloveniji? 

 

Se mi zdi, da je življenjski slog boljši. Tudi, 

če imaš osnovno plačo, si lahko več 

privoščiš kot v Sloveniji. Tudi izplačilo 

regresa je obvezno in si lahko privoščiš 

dobre počitnice. Ljudje so zelo odprti. Ljudje 

delajo od 9h zjutraj do pol sedmih zvečer. 

Malica ni plačana, traja 30 minut. Večina 

družin ima au-pair, saj imajo le zvečer čas, 

da ga preživijo z družino. Je pa zvečer veliko 

medosebnega druženja s prijatelji. Lažje je 

na primer tudi pridobiti hipoteko in kupiti 

hišo. Vsekakor si lahko privoščim tudi nekaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- privaditi se je treba na 

drugačno kulturo 

- delovnik od 9.00 do 

18.30 

 

 

 

 

 

 

- boljši življenjski slog kot 

v Sloveniji 

- z osnovno plačo si lahko 

precej privoščiš 

 

- ljudje so zelo odprti, 

veliko je druženja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prilagoditve 

 

- prilagoditve 

 

 

 

 

 

 

 

- življenjski slog 

 

- življenjski slog 

 

 

- življenjski slog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- življenje v tujini 

 

- življenje v tujini 

 

 

 

 

 

 

 

- življenje v tujini 
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- življenje v tujini 
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potovanj letno, saj imam tudi več dopusta, 27 

dni. 

 

18. Kateri so bili ob odhodu tisti prvotni 

cilji, ki si jih želel s selitvijo v tujino 

doseči? 

  

Postati samostojen in neodvisen. Niti nisem 

razmišljal, da bi imel službo in tam ostal. Pa 

na začetku seveda napisati diplomo in 

pridobiti nove izkušnje. 

 

19. So se ti cilji med bivanjem v tujini kaj 

spremenili? 

 

Ciljev nisem imel veliko in jih niti nisem 

spreminjal. Dokler sem srečen, bom tukaj 

ostal. Vse se je in se še vedno odvija 

spontano. Nimam nekih dodatnih ciljev. 

 

20. Na kakšne načine uresničuješ zadane 

cilje in ali si pri tem uspešen? 

 

Moja strategija je bila in je, da delam, kar me 

veseli, in da skušam premagati ovire. Vedno 

skušam po svojih najboljših močeh doseči 

cilj. Tudi ne bojim se sprejeti priložnosti, ki 

se mi ponudijo. Zato mislim, da cilje uspešno 

uresničujem. 

 

21. Kako pogosto in na kakšne načine 

- privošči si več potovanj 

 

 

 

 

 

 

- postati samostojen in 

neodvisen 

- napisati diplomo 

- pridobiti nove izkušnje 

 

 

 

 

 

- cilji se niso spremenili 

- vse se je odvijalo 

spontano, brez dodatnih 

ciljev 

 

 

 

 

- dela, kar ga veseli 

- poskuša premagati ovire 

- trudi se po najboljših 

močeh 

- ne boji se sprejeti 

ponujenih priložnosti 

- cilje uspešno uresničil 

 

- življenjski slog 

 

 

 

 

 

 

- zastavljeni cilji 

 

- zastavljeni cilji 

- zastavljeni cilji 

 

 

 

 

 

- sprememba ciljev 

- sprememba ciljev 

 

 

 

 

 

 

- uresničevanje ciljev 

- uresničevanje ciljev 

- uresničevanje ciljev 

 

- uresničevanje ciljev 

 

- uresničevanje ciljev 

 

- življenje v tujini 

 

 

 

 

 

 

- osebni cilji 

 

- osebni cilji 

- osebni cilji 
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- osebni cilji 
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- osebni cilji 
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- osebni cilji 

 

- osebni cilji 

 



114 

 

ohranjaš stike in odnose z družino in 

prijatelji?  

 

Stike ohranjam z družino preko Skypa in s 

prijatelji še preko Whatsappa. Na začetku 

smo bili z družino na vezi veliko, sedaj le 

enkrat na teden oziroma odvisno od novic. V 

Slovenijo grem vsaj  dvakrat na leto oz. 

odvisno od posebnih priložnosti, kot so 

obletnice, poroke. Tudi s prijatelji nimam 

več pogostih stikov, pač bolj po potrebi.  

 

22. Kako se ob tem počutiš? Se jim še vedno 

čutiš enako blizu? 

 

Vsakič, ko grem nazaj k družini vidim, da se 

ni nič spremenilo, le sam sem se osebno 

spremenil. Čedalje manj jih pogrešam. Tako 

družino kot Slovenijo in prijatelje. Če grem 

za več kot en teden mi je preveč, saj sem se 

navadil življenja tukaj. Povezani bomo 

vedno, vendar se je ta povezanost 

spremenila.  

 

23. Kakšne so po tvojem mnenju v tujini 

možnosti za ustvarjanje in ohranjanje 

partnerskega ali družinskega življenja? 

Se razmere oz. pogoji za mlade družine v 

čem razlikujejo od teh v Sloveniji? 

 

Sem samski, zato glede partnerskega življeja 

 

 

- stiki z družino preko 

Skypa 

- stiki s prijatelji preko 

Skypa in Whatsappa 

- na začetku zelo pogosti 

stiki z družino in 

prijatelji 

- sedaj stiki z družino 1x 

tedensko 

- 2x letno obisk 

- stiki s prijatelji po 

potrebi 

 

 

 

- čedalje manj pogreša 

družino in prijatelje 

- obiski daljši od enega 

tedna bi bili predolgi 

- povezanost ostaja, a 

spremenjena 

 

 

 

 

 

 

 

- samski 

- morda v tujini spozna 

 

 

- družina 

 

- prijatelji 

 

- družina in prijatelji 

 

 

- družina 

 

- družina 

- prijatelji 

 

 

 

 

- povezanost 

 

- povezanost 

 

- povezanost 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vpliv tujine na odnos 

- vpliv tujine na odnos 

 

 

- ohranjanje stikov 

 

- ohranjanje stikov 

 

- ohranjanje stikov 

 

 

- ohranjanje stikov 

 

- ohranjanje stikov 

- ohranjanje stikov 
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- partnerski odnos 

- partnerski odnos 
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ne morem nič povedati. Partnerke tudi ne 

iščem. Morda pa v tujini le spoznam pravo 

dekle. Kar zadeva ustvarjanje družine, pa 

mislim, da so razmere dovolj podobne tistim 

v Sloveniji. Kar sem bil šokiran je to, da 

imajo ženske le 3 mesece porodniške. Po 

navadi prvo leto po porodniški delajo le 3 

dni na teden. Prav tako očetje lahko 1 dan v 

tednu delajo od doma. Odvisno spet od 

podjetja. Vrtci so zelo dragi, zato se družini 

bolj splača imeti au-pair. Tako se otroci tudi 

naučijo angleško. Sam o družini še ne 

razmišljam. 

 

24. Sodobna psihologija se veliko ukvarja s 

prehodi mladih v odraslost. Kaj 

predstavlja oz. kdaj nastopi po tvojem 

mnenju ta mejnik, ko naj bi mlada oseba 

postala odrasla? 

 

Za nekatere je to starost, za nekatere ne. 

Zame je predvsem takrat, ko si lahko 

neodvisen od svojih staršev in sam sprejemaš 

svoje odločitve. 

 

25. Kdaj si ti prestopil ta mejnik, kdaj si se 

začel dojemati kot odrasel?  

 

Bolj odraslo sem se počutil, ko sem dobil 

prvo službo in kupil avto ter nisem prosil 

starše za denar. Takrat je šlo predvsem za 

partnerko 

- meni, da so razmere 

podobne slovenskim 

- porodniški dopust traja 3 

mesece 

- delo 3x tedensko prvo 

leto po porodu 

- očetje lahko 1x tedensko 

delajo od doma 

- zelo dragi vrtci 

- varuške 

- o ustvarjanju družine še 

ne razmišlja 

 

 

 

 

 

 

 

 

- neodvisnost od staršev 

- samostojno sprejemanje 

lastnih odločitev 

 

 

 

 

 

- mejnik ob prvi zaposlitvi 

in nakupu avtomobila 

- sprva odraslost z 

 

- ustvarjanje družine 

 

- ustvarjanje družine 

 

- ustvarjanje družine 

 

- ustvarjanje družine 

 

- ustvarjanje družine 

- ustvarjanje družine 

- ustvarjanje družine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mejnik prehoda 

- mejnik prehoda 
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materialne stvari. Ko sem se preselil sem, 

sem dozorel tudi miselno. Začneš razmišljati 

drugače in pomembne so ti druge stvari. Sam 

se počutim odraslega. 

 

26. Ali je na tvoje dojemanje samega sebe 

kot odraslega kakorkoli vplival odhod v 

tujino? 

 

Niti ne. Mogoče le to, da vidim, kako je 

živeti sam, brez staršev.  

 

27. Kako in v čem vse je odhod v tujino 

vplival na tvoj življenjski potek? 

 

Niti ni veliko vplival. Bil sem samski in 

preden sem prišel, nisem imel velikih 

planov. Edini plan je bil diplomirati in po 

tem seveda poiskati redno službo. To sem 

storil, zaradi redne zaposlitve pa sem se 

preselil za stalno in ne več za začasno. Sem 

pa dobil pomembne izkušnje, nove prijatelje 

in širok krog znancev. Spremenil sem pogled 

na življenje. 

 

28. Kaj zaradi odhoda v tujino najbolj 

pogrešaš? Morda kaj obžaluješ? 

 

Obžalujem to, da nisem že prej šel v tujino. 

Pogrešam spontane kavice s prijatelji, kjer si 

lahko vse poveš. Na začetku sem pogrešal 

materialnega vidika 

- kasneje miselna odraslost 

- počuti se odraslo 

 

 

 

 

 

 

- tujina ni vplivala na 

občutek odraslosti 

 

 

 

 

 

- zaključil je izobraževanje 

 

- redna zaposlitev 

 

- začasna selitev postala 

stalna 

- dragocene izkušnje, nova 

socialna mreža 

- nov pogled na življenje 

 

 

- obžaluje pozen odhod v 

tujino 

- pogreša zaupne pogovore 

s prijatelji 

- sprva pogrešal hrano, 
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tudi hrano, vendar sedaj čedalje manj. Kar pa 

res pogrešam, je mediteranska klima in gore. 

V tem času tudi mogoče občutek varnosti. 

 

29. Kako bi ocenil celotno izkušnjo bivanja v 

tujini?  

 

Celotna izkušnja je v večini pozitivna. 

Pridobil sem nove prijatelje, novo službo, 

izkušnje, znanje novega jezika in nov pogled 

na življenje. Izgubil sem osebni stik s 

prijatelji, vendar ni prevelike ovire zaradi vse 

tehnologije, ki jo imamo. 

 

30. Bi odhod iz domovine priporočil ostalim 

mladim?  

 

Seveda bi priporočal vsem. Ko imaš družino, 

za takšne stvari ni več časa. Tako spoznaš 

kulturo, nove prijatelje in osebno dozoriš. 

 

31. Kakšne predstave imaš o svoji 

prihodnosti? Se nameravaš kdaj vrniti v 

Slovenijo?  

 

To je vprašanje, ki mi ga postavljajo vsi. Žal 

na to nimam odgovora. Moj cilj je ostati in 

delati tukaj vsaj še ene 3 leta. Mislim, da z 

izkušnjami z delom v tujini lažje dobiš 

službo v Sloveniji ali kje drugje. Potem bo 

vse odvisno od mene. Ali bom še vedno 

sedaj manj 

- pogreša mediteransko 

klimo in gore 

- pogreša občutek varnosti 

 

 

 

- večinoma pozitivna 

izkušnja 

- novi prijatelji, znanje 

novega jezika, služba, 

nov pogled na življenje 

 

 

 

 

 

 

- odhod v tujino priporoča, 

preden si mladi ustvarijo 

družino 

 

 

 

 

 

 

 

- ostati v službi še vsaj 3 

leta 

 

 

 

- obžalovanja 

 

- obžalovanja 
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- načrti za prihodnost 
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samski, ali bom še vedno imel službo. 

Trenutno sem zelo srečen in dokler bo tako, 

o kakšnih posebnih planih za naprej ali celo 

o selitvi drugam ne bom razmišljal. To bo 

prišlo na vrsto, ko bo sreča s sedanjostjo 

minila, če sploh kdaj. Vsi me sicer 

sprašujejo, zakaj sem se preselil iz lepe 

Slovenije. Res je lepa, vendar me moti 

miselnost ljudi. Tukaj ljudje nimajo časa za 

nevoščljivost in opravljanje. Zato o vrnitvi v 

Slovenijo ne razmišljam. 

  

32. Bi za konec želel še kaj povedati, dodati? 

 

Vsak začetek in spremembe so težke, vendar 

če jih sprejmeš in vsaj malo potrudiš, se 

splača. 

 

Hvala za tvoj čas, odgovore in pripravljenost 

sodelovati v raziskavi. 

 

Malenkost, če boš še kaj potrebovala, mi kar 

pošlji e-mail in se slišiva. 

 

 

 

- dokler bo srečen, se ne 

bo selil 

- v Sloveniji ga moti 

miselnost ljudi 

- preveč nevoščljivosti in 

opravljanja 

- o vrnitvi ne razmišlja 
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