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POVZETEK 
 
Zaposlovanje mladih Slovencev v tujini je pojav, ki zajema čedalje več mladih. S 
tem ko se gospodarsko stanje doma slabša, se izseljevanje mlade delovne sile 
povečuje. Posledično se nekateri posamezniki odločijo za zaposlovanje in s tem 
tudi življenje v tujini, saj doma priložnosti za zaposlitev ne vidijo več.  
V teoretičnem delu opredeljujemo pojav migracij in pregled različnih migracijskih 
teorij. V nadaljevanju zajamemo zgodovinski pregled slovenskih migracij in stanje 
slovenskih migracij danes. V osrednjem delu predstavimo predvsem glavne 
ekonomske dejavnike zaposlovanja v tujini v širšem smislu, in sicer pregledamo trg 
dela doma in ga primerjamo z ostalimi državami, nato predstavimo bruto domači 
proizvod, ki ga prav tako primerjamo po posameznih državah. Pregledamo in 
primerjamo tudi minimalne in povprečne plače po evropskih državah ter nekaterih 
ostalih državah sveta. Posvetimo se tudi ostalim dejavnikom ter načinom iskanja 
zaposlitve v tujini. Pred koncem teoretičnega dela predstavimo nekaj poglavitnih 
razlogov za uveljavljanje ukrepov evropske komisije glede zaposlovanja mladih v 
Evropski uniji. 
Empirični del zajema opredelitev raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na 
zaposlovanje mladih Slovencev v tujini. Cilj raziskave je ugotoviti, kateri so tisti 
dejavniki, ki imajo največji vpliv na zaposlovanje mladih v tujini, kateri so kanali 
iskanja zaposlitve v tujini, ali obstajajo razlike pri zaposlovanju v tujini med višje 
izobraženim in nižje izobraženim kadrom in navsezadnje tudi, kakšno je 
zadovoljstvo z zaposlitvijo v tujini.  
Rezultati raziskave so pokazali, da se dejavniki zaposlovanja v tujini po 
pomembnosti med seboj bistveno ne razlikujejo, da iskalci zaposlitve v tujini 
največkrat delo v tujini iščejo neposredno pri tujem delodajalcu in na takšen 
način zaposlitev tudi največkrat dobijo. V raziskavi ne ugotovimo povezanosti med 
stopnjo izobrazbe in časom iskanja zaposlitve v tujini. Prav tako se ne pokaže 
povezanost stopnje izobrazbe z opravljanjem svojega poklica v tujini. Rezultati 
raziskave so pokazali tudi, da je splošno zadovoljstvo z zaposlitvijo v tujini visoko 
in da večina anketiranih ne razmišlja o povratku v Slovenijo. 
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ABSTRACT  
 
Employment of young Slovenians abroad is a phenomenon that covers more and 
more young people. Thus, as the economic situation at home is getting worse, the 
outflow of young labor force increases. As the result, some individuals decide to 
seek employment abroad and thereby also to live abroad, as they can no longer 
see the opportunity to do so at home. 
Theoretical part of the thesis includes definitions of migration phenomenon and 
presentation of different migration theories. Then we capture Slovenian 
migrations throughout history and the situation today. In central part, we mostly 
focus on the main economic factors of employment abroad in the wider sense, 
therefore we review the labor market at home and compare it to other countries. 
We do the same with the gross domestic product. Next we review and compare 
the minimum and average wages by European countries and some other countries 
worldwide. We also concentrate on other factors and ways to seek employment 
abroad. Right before the end of theoretical part we present some of the main 
reasons for the enforcement of different measures of European commission on 
youth employment in European Union. 
Empirical part includes definition of the research questions regarding employment 
abroad. Goal of the research is to determine what are the factors that influence 
decision about employing abroad, how people search for employment abroad and 
if there are any differences in employment abroad regarding the education level 
and after all what is the satisfaction rate with employment abroad.  
Research results showed there were no significant differences in the importance 
of different factors of employment abroad and that people mostly use the direct 
approach with foreigner employer to search for employment. That is also the way 
most of people actually get the employment abroad. There were no differences in 
time of search for employment and performing ones occupation regarding the 
level of formal education. Results of the research also showed high level of 
satisfaction with employment abroad and that most of migrants don’t have any 
intent of coming back to Slovenia.  
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1.  UVOD 
 

V medijih je odmevala informacija (http://kr-og.sta.si/2013/06/slovenija-bo-dobila-
evropski-denar-za-brezposelne-mlade-bruselj-za-naglo-a-kakovostno-slabo-banko/), 
da bo Slovenija prejela finančno pomoč s strani Evropske unije za zaposlovanje 
mladih, kar nam veliko pove o stanju brezposelnosti mladih Slovencev. Zavodi za 
zaposlovanje se vse bolj polnijo, tako je decembra leta 2010 skupna registrirana 
brezposelnost štela 110.021 oseb, septembra letos pa je skupna brezposelnost 
znašala 114.669 registriranih oseb (http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_ 
v_stevilkah/registrirana_brezposelnost#Slovenija). Brezposelnost je odraz 
gospodarskega stanja v državi in pri nas se gospodarsko stanje trenutno slabša. 
Leta 2008 je bruto domači proizvod na prebivalca znašal 18.500 EUR, nato pa je v 
dveh letih padel na vrednost 17.300 EUR na prebivalca. Od 2010 naprej ni več tako 
drastičnega upada bruto domačega proizvoda, vendar številke še vedno padajo. 
Tako je BDP na prebivalca v letu 2012 znašal 17.244 EUR. K temu je pripomogla 
rast inflacije, ki se je od septembra lani do septembra letos povišala za 1,4 
odstotne točke (http://www.stat.si/indikatorji.asp?ID=1). Očitna porast 
brezposelnosti zajema tudi skupino mladih od 15 do 34 let, ki je v avgustu leta 
2010 beležila 37.939 brezposelnih mladih, avgusta letos pa se je ta številka 
povzpela na 42.395 registriranih brezposelnih mladih 
(http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/ 

varval.asp?ma=0700990S&ti=&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_pre
b_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/&lang=2).  
 
Tudi različne kadrovske agencije nam niso več neznanka, a je ponudba delovnih 
mest za mlade v Sloveniji trenutno zelo skopa. Podatki statističnega urada 
Slovenije kažejo na porast selitvenega gibanja mladih v starostni skupini od 15 do 
34 let. V prvem polletju leta 2010 je bilo v Sloveniji stalno prijavljenih 527.293 
oseb omenjene starostne skupine, v prvi polovici letošnjega leta pa je bilo stalno 
prijavljenih mladih 497.630. Razlike pomenijo, da so mladi odjavili stalno bivališče 
v Sloveniji, kar kaže na porast izseljevanja mladih Slovencev v tujino 
(http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/ 

varval.asp?ma=05V1006S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/50_05V
10_osebe_stalno_prebivalisce/&lang=2). 
 
Tako se vse več mladih Slovencev odpravlja v tujino z željo po ustrezni zaposlitvi, 
boljšimi gospodarskimi razmerami in z razlogi, ki jih bomo poskušali podrobneje 
raziskati v tem delu. 
 
 

1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA 
 
Zaradi vse manjše ponudbe prostih delovnih mest doma, se mladi Slovenci vse več 
odločajo za odhod v tujino in posledično tudi za zaposlitev v tujini. Največkrat 
iščejo zaposlitev v tujini preko spletnih portalov, preko zaposlitvenih agencij, 
veliko je takšnih, ki jim pri zaposlovanju v tujini pomagajo prijatelji, znanci in 
družinski člani, ki v tujini že bivajo. Malo je takšnih, ki jih slovenska podjetja 
pošljejo na delo v tujino. Zanemariti pa ne gre tudi tistih, ki enostavno sami 
zapustijo državo in si delo iščejo po prihodu v tujino. Delovnih migracij je z 

http://kr-og.sta.si/2013/06/slovenija-bo-dobila-evropski-denar-za-brezposelne-mlade-bruselj-za-naglo-a-kakovostno-slabo-banko/
http://kr-og.sta.si/2013/06/slovenija-bo-dobila-evropski-denar-za-brezposelne-mlade-bruselj-za-naglo-a-kakovostno-slabo-banko/
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_%20v_stevilkah/registrirana_brezposelnost#Slovenija
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_%20v_stevilkah/registrirana_brezposelnost#Slovenija
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/%20varval.asp?ma=0700990S&ti=&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/%20varval.asp?ma=0700990S&ti=&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/%20varval.asp?ma=0700990S&ti=&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/%20varval.asp?ma=05V1006S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/50_05V10_osebe_stalno_prebivalisce/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/%20varval.asp?ma=05V1006S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/50_05V10_osebe_stalno_prebivalisce/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/%20varval.asp?ma=05V1006S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/50_05V10_osebe_stalno_prebivalisce/&lang=2
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vsakim dnevom več in vse več je mladih, izobraženih slovenskih migrantov. 
Problemi, ki se lahko pojavijo ob zaposlovanju  v tujini, so pomanjkanje 
informacij glede iskanja zaposlitve v tujini, izbor pravega kanala iskanja 
zaposlitve in s tem pridobivanje ključnih informacij o zaposlitvi v tujini ter 
pridobivanje ustreznih dokumentacij za opravljanje dela v tujini. Problemi se 
lahko pojavijo tudi glede izbora ciljne države in zaradi družbenih razlik, s katerimi 
bi se mogli izseljenci soočiti.  
 
 

1.2. PREDSTAVITEV CILJEV 
 
Z raziskavo v sklopu diplomskega dela želimo preučiti dejavnike, ki najbolj 
pripomorejo k odločitvi o zaposlovanju v tujini. Potrudili se bomo prikazati tudi 
načine iskanja zaposlitve v tujini, stanje na trgu dela, razlike med zaposlitvijo 
doma in v tujini in ostale vidike, ki imajo velik vpliv na posameznika pri 
sprejemanju odločitve o zaposlovanju v tujini. Postavili smo si raziskovalna 
vprašanja, na katera bomo v diplomskem delu skušali odgovoriti.  
 
Raziskovalna vprašanja, ki jih želimo preveriti: 

 
 Ali ima ekonomski dejavnik, torej boljša plača, največji vpliv na odločitev 

o zaposlovanju v tujini? 

 Ali se pri iskanju zaposlitve v tujini iskalci zaposlitve pogosteje obrnejo po 
pomoč h kadrovskim agencijam kot pa k družini, prijateljem ali znancem? 

 Za katere države se največkrat odločajo pri iskanju zaposlitve v tujini? 

 Ali se zadovoljstvo izseljencev v tujini razlikuje med tistimi, ki so bili že 
prej zaposleni v Sloveniji, in med tistimi, ki so prvo zaposlitev dobili v 
tujini? 

 Ali je več kot tri četrtine iskalcev zaposlitve v tujini dejansko tudi dobilo 
zaposlitev preko kadrovskih agencij? 

 Ali je bila prva zaposlitev izseljencev z višjo izobrazbo v okviru njihove 
izobrazbe? 

 Ali izseljenci z višjo stopnjo izobrazbe v tujini trenutno opravljajo poklic, 
ki je v okviru njihove formalne izobrazbe? 

 Ali izseljenci z višjo stopnjo izobrazbe hitreje najdejo zaposlitev v tujini 
kot tisti z nižjo stopnjo izobrazbe? 

 Ali se Slovenci lažje prilagodimo življenju v tujini kot ostali narodi? 
 

 

1.3. METODE DELA 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Za proučitev strokovne literature, 
člankov in internetnih virov bomo uporabili metodo kompilacije in deskriptivno 
metodo, ki se bo nanašala na teoretični del.  
 
V empiričnem delu bomo izvedli statistično raziskavo na osnovi spletnega 
vprašalnika. Dobljene rezultate bomo s pomočjo različnih statističnih testov 
podrobneje analizirali in na podlagi ugotovitev odgovorili na postavljena 
raziskovalna vprašanja. 
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2.  OPREDELITEV MIGRACIJ 
 

Glede na to, da se v svetu veliko govori o migracijah in da obstaja nešteto študij, 
povezanih s tem pojavom, so si definicije migracij med seboj izredno podobne. Na 
splošno bi lahko rekli, da gre za pojav premika iz dosedanjega bivalnega okoliša v 
nov bivalni okoliš. Kadar se pri tem premiku prečka državna meja, govorimo o 
mednarodnih migracijah.  
 
Migracije so fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki 
povzroči trajno spremembo bivališča, pri čemer je za mednarodne migracije 
značilno, da pride do prestopa državne meje. Pojem migracije združuje tako 
imigracije kot emigracije. Emigracije predstavljajo gibanje ljudi iz njihove izvorne 
države; odhajanje, izselitev ali beg v tujino. Posledica slednjih so imigracije, ki 
predstavljajo trajni prihod oziroma priselitev posameznika ali skupine migrantov. 
V primeru, da se tok migracij preusmeri nazaj na izvorno državo, govorimo o 
reemigraciji (Klinar, 1976). 
 
Mednarodne migracije se pojavljajo večinoma v treh oblikah. Regularne, ki 
predstavljajo svobodne migracije posameznikov, ki po lastni volji in v okviru 
zakonov spremenijo državo svojega bivališča. Prisilne migracije predstavljajo beg 
ali posameznikov pred pregonom ali beg skupin zaradi strahu kršenja osnovnih 
pravic ali drugih izvirov strahu, kot so naravne katastrofe ali razni konflikti. 
Nezakonite migracije predstavljajo prepovedane prehode meja ter nedovoljeno in 
nezakonito bivanje v tuji državi (Resolucija o migracijski politiki Republike 
Slovenije, 2002). 
 
Migracije običajno definiramo kot prostorske premike posameznikov ali skupin 
prebivalcev iz odselitvenega območja v priselitveno območje. Z njimi tako 
označujemo prostorsko gibanje prebivalstva. Države, ki so v procesih 
deagrarizacije, industrializacije in urbanizacije, imajo po navadi opravka z 
migracijami iz podeželja v mesta. V urbanih, industrijskih in post industrijskih 
državah pa se pojavijo migracije med mesti. Pojavijo se tudi migracije med 
državami in kontinenti (Malačič, 2000). 
 
Z migracijami se tako oblikujejo izraziti migracijski tokovi, ki predstavljajo 
usmerjeno gibanje podobnih značilnosti in lastnosti migrantskega prebivalstva 
skozi čas. O migracijskih tokovih lahko govorimo takrat, kadar migrira številno 
relevanten del določenega prebivalstva. 
 
 

2.1. DELITEV MIGRACIJ 
 
Ogromno različnih tipov migracij se je oblikovalo predvsem zaradi široke palete 
dejavnikov, ki vplivajo na migracije. Tako migracije ločimo glede na (Klinar, 1976; 
Končar, 1993; Pernek, 1995):  
 

1. MOTIV IN VZROK: 
• ekonomske;  
• politične; 
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2. ČAS TRAJANJA: 
• trajne; 
• občasne/začasne; 

 
3. STOPNJO ORGANIZIRANOSTI:  

• organizirane ali kontrolirane migracije; 
• neorganizirane ali nekontrolirane; 

 
4. GEOGRAFSKO OPREDELITEV: 

• interne (to so migracije, ki potekajo znotraj meje posamezne 
države) Interne migracije naprej ločujemo na:  
- lokalne; 
- rajonske; 
- medkrajevne; 
- regijske; 
• mednarodne (to so migracije, pri katerih posamezniki zapustijo 
meje svoje matične države)  Mednarodne migracije naprej ločimo 
na: 
-    kontinentalne; 
-    interkontinentalne; 

 
5. ŠTEVILO MIGRANTOV: 

• posamezne; 
• skupinske; 

 
6. MENJAVO STALNEGA BIVALIŠČA: 

• primarne (predstavljajo prvo selitev); 
• sekundarne (predstavljajo vse naslednje selitve); 
• povratne (predstavljajo reemigracijo ali povrnitev v izvorno 

državo); 
 

7. INICIATIVO: 
• prostovoljne; 
• prisilne; 

 
8. STOPNJO PRILAGODLJIVOSTI: 

• konzervativne; 
• inovacijske; 

 
9. DRUGE OBLIKE: 

• beg možganov; 
• pogodbene migracije; 
• eksteritorialne. 

 
 
V primeru migracij mladih Slovencev bi lahko rekli, da gre za prostovoljne 
mednarodne migracije, največkrat z ekonomskim motivom. Kadar pa gre za 
migracije visoko izobraženih Slovencev, pa bi lahko govorili o begu možganov, kjer 
je izrazito prisotna želja po napredovanju, strokovnem izpopolnjevanju in rasti.  
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2.2. DELITEV MIGRANTOV 
 
Migrante bi lahko ločili glede na oblike migracij, vendar bi tako dobili ogromno 
število definicij migrantov. Po navadi pa migranta opredelimo enostavno kot 
osebo, ki je zapustila svojo izvorno državo in se naselila drugje.  
 
Javnosti verjetno najbolj poznana je Appleyard-ova delitev migrantov na 
(Appleyard, 1991): 

 
o stalne izseljence; 
o začasne pogodbene delavce; 
o začasne profesionalne migrante; 
o skrivne oziroma ilegalne migrante; 
o azilante; 
o begunce. 

 
Migrante je po skupinah ločila tudi Verlič Christensenova, in sicer na (Verlič, 
Christensen, 2002): 
 

o politične migrante; 
o ekonomske migrante; 
o strokovne migrante; 
o iskalce dela; 
o družinske člane migranta; 
o študente migrante; 
o avanturiste; 
o begunce. 

 
 
O azilu govorimo, kadar gre za pridobitev mednarodne zaščite na podlagi 
preganjanja zaradi bodisi politične, verske, rasne, etnične ali narodnostne 
pripadnosti. Za mednarodno zaščito lahko zaprosijo ljudje, ki menijo, da bi bili 
življenjsko ogroženi ob vrnitvi v izvorno državo. O podaji azila oziroma 
mednarodne zaščite v Sloveniji odloča Ministrstvo za zunanje zadeve, in sicer 
oddelek za mednarodno zaščito.  

 
2.3. DEJAVNIKI MIGRACIJ 
 
Odločitev ljudi, da zapustijo svojo izvorno državo, ni vedno preprosta in na 
tovrstno dejanje vplivajo različni dejavniki, ki jih je najenostavneje ločiti na 
ekonomske in neekonomske dejavnike. Vendar obstaja še vrsta drugih, za 
migrante prav tako pomembnih dejavnikov.  
 
 
EKONOMSKI DEJAVNIKI so tisti, ki posameznika motivirajo s strani izboljšanja 
ekonomskega položaja (Klinar, 1976; Končar, 1993): 
 

o osebni dohodki; 
o povpraševanje po delovni sili; 
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o zaposlitvene možnosti; 
o stanje na trgu dela; 
o možnosti za napredovanje; 
o delovne razmere; 
o gospodarski razvoj; 
o socialna varnost; 
o izboljšanje življenjskega standarda; 
o izboljšanje ekonomskega položaja. 

 
NEEKONOMSKI DEJAVNIKI so tisti, ki posameznika motivirajo predvsem s strani 
izboljšanja življenjskega položaja. Ti so (Končar, 1993; Todaro, 1977): 
 

o vojna;   
o politika; 
o religija; 
o družba; 
o okolje; 
o demografija; 
o kultura; 
o komunikacijska razširjenost. 

 
Dejavnike migracij pa lahko enostavno tudi strnimo v skupine, in sicer v (Malačič, 

2006; Končar, 1993): 
o ekonomske; 
o demografske (stopnja rasti prebivalstva, število prebivalcev, naseljenost, 

struktura prebivalstva); 
o politične in vojaške (etnični in politični konflikti, diskriminacije, pregoni, 

revolucije); 
o osebne in družinske (združitev družinskih članov, bolezni, občutek 

pripadnosti drugi družbi); 
o religiozne (močan občutek privrženosti posamezni veri ali verski skupnosti); 
o verižne (mreže tujcev v sorodstvu ali krogu znancev, tradicije). 

 
Dejavniki, zapisani zgoraj, so skoraj zmeraj odvisni od stanja okolice, v kateri se 
migranti nahajajo. Torej, če je izvor migracij država, ki je v danem trenutku v 
vojnem stanju, bodo dejavniki migracij vojaškega izvora. Večina današnjih 
migracij je na podlagi ekonomskih dejavnikov, kar je precej razumljivo zaradi 
danih razmer v večini držav v razvoju.  
 

2.4. TEORIJE MIGRACIJ 

 
Zaradi slabih gospodarskih razmer številnih držav v zadnjem času, je preseljevanje 
postalo pravi trend. Globalno gledano se migracije odvijajo povsod. Območja, ki 
so nekoč veljala za emigrantska, dandanes postajajo imigrantska. Evropa privablja 
mnoge Azijce, Afričane in južno Američane. Tudi tokovi z juga proti severu se 
počasi obračajo. Očitno je postalo pomembno samo to, kako razvita je ciljna 
država, ali je možno dobiti dobro zaposlitev in si s tem posledično zvišati osebni 
finančni standard. Z namenom, da bi bolje spoznali in razumeli migracije, so se 
razvile mnoge posamezne teorije, vendar so migracije tako kompleksen pojav, da 
jih enostavno ne moremo razložiti samo z enega vidika. 
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2.4.1. Teorija potiska in potega 
 
Teorija potiska in potega je verjetno najbolj poznana teorija, ki poskuša razložiti 
migracije z ekonomskega vidika. Vendar je to zelo pomanjkljiva teorija, saj nam 
predstavi samo dejavnike področja, ki vplivajo na migracije. Če bi ta teorija 
veljala za vse, potem bi verjetno najrevnejše države na svetu ostale popolnoma 
brez prebivalstva. Torej, zakaj se nekateri odločijo za migracije in zakaj se drugi 
ne. Človeški diferencial igra torej pomembno vlogo pri obrazložitvi migracij, česar 
pa pri tej teoriji ne spoznamo. Spoznamo pa dejavnike potiska, ki se nanašajo na 
izvorno državo in njene slabe vplive, ki jih ima na posameznika in dejavnike 
potega, ki se nanašajo na ciljno državo in njene dobre vplive na posameznika 
(Klinar, 1976; Malačič, 2000). 
 
Dejavniki potiska torej nastanejo v emigracijski zoni in so naslednji (Klinar, 1976; 
Malačič, 2000): 
 

o ekonomska stagnacija; 
o izguba zaposlitve; 
o razne diskriminacije; 
o naravne in druge nesreče; 
o izčrpanje naravnih bogastev; 
o neprimerne razmere za osebnostni razvoj; 
o odtujitev od skupnosti. 

 
Dejavniki potega pa izvirajo iz imigracijske zone in so sledeči (Klinar,1976; 
Malačič, 2000): 
 

o ugodne možnosti za zaposlitev; 
o boljše redno delo in plačilo; 
o več možnosti za napredovanje pri delu; 
o boljše klimatske in stanovanjske razmere; 
o raznolikost dejavnosti (kulturne, intelektualne); 
o podjetniška in investicijska dejavnost. 

 
Ker je preseljevanje ljudi postalo vse večji trend, so se oblikovale teorije, ki 
poskušajo vsaka na svoj način razložiti ta pojav. 
 
2.4.2.  Neoklasične teorije 
 
Mikroekonomski pristop 
 
Mikroekonomski pristop k migracijam temelji na predpostavki popolnega 
konkurenčnega gospodarstva. V takšnem gospodarstvu se pojavi potreba po 
mobilnosti, ki izhaja iz odvisnosti sprememb možnosti za zaposlitev med vejami 
dejavnosti in poklici ter iz sprememb relativnih priložnosti med območji in razlik v 
geografskem položaju. Z migracijami prebivalstvo poskuša povečati korist 
posameznika na maksimalno vrednost. Pri tem se prebivalstvo loči na aktivno 
(njihov motiv je predvsem finančni) in na neaktivno prebivalstvo (motiv je 
predvsem nefinančni) (Malačič, 2006; Massey, 1993). 
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Da se doseže ravnovesje na trgu, se morajo urediti relativne faktorske cene in 
tako je vloga trga pri mikroekonomskem pristopu najpomembnejša. Na takšnem 
trgu mora biti splošna raven plač skladna s povpraševanjem po delu, da se doseže 
polna zaposlenost. Torej, če se v enem območju pojavi presežek dela, bo le-ta 
vodil v znižanje cen dela v primerjavi s ceno dela v drugih območjih. Z 
migriranjem pa bi delovno aktivno prebivalstvo privedlo do novega ravnovesja. Da 
bi se takšno ravnovesje ponovno vzpostavilo, bi migracije skorajda morale biti 
vodene in kontrolirane ali pa bi vsaj delovna sila morala biti popolnoma ažurirana 
glede informacij, ki na migracije vplivajo (Malačič, 2006; Massey, 1993). 
 
V realnosti takšna teorija ne bi obveljala, saj popolna informiranost praviloma ne 
obstaja. Drugi primanjkljaj je dejstvo, da je ponudba del zelo neenotna, saj smo 
si ljudje različni tako po starosti, spolu, kot po izobrazbi in izkušnjah. 
 
Dejavnik, ki ga ta teorija ne upošteva, je tudi finančni položaj posameznika, saj si 
mnogi kljub želji ne morejo privoščiti selitve, ki po navadi predstavlja precejšnji 
finančni zalogaj. 
 
Makroekonomski pristop 
 
Makroekonomski pristop k razlagi migracij skuša razložiti povezave le-te z 
različnimi kategorijami makroekonomije in njihovimi odnosi. Največkrat so 
raziskovani odnosi med stanjem zaposlenosti, nezaposlenosti, dohodki, potrošnjo, 
investicijami, uvozom, izvozom in ostalimi agregatnimi kategorijami v povezavi z 
migracijami (Malačič, 2006; Massey, 1993). 
 
Nizko ravnotežno plačilo imajo države, ki so relativno bogate z delom glede na 
kapital, visoko ravnotežno plačilo pa imajo države, ki so relativno revne z delom 
glede na kapital. Migracije delavcev v države z višjim ravnotežnim plačilom se 
pojavijo ravno zaradi teh razlik v ravnotežnih plačilih in posledica tega je 
zmanjšanje ponudbe dela in zvišanje plačila v državah, ki so bolj bogate z delom. 
V državah, ki so manj bogate z delom, se ponudba dela poveča, zmanjša pa se 
ravnotežno plačilo, kar pripelje do novega ravnotežja in redukcije razlik v plačilih 
(Malačič, 2006; Massey, 1993). 
 
Teorija človeškega kapitala 
 
Glavna tematika teorije človeškega kapitala so migracije, ki so interes 
posameznika migranta. Na migracije gleda kot na investicijo v človeški kapital, saj 
migrant za svojo naložbo (migracijo) pričakuje tudi dobiček. Dobiček migrantove 
naložbe pa definira boljši zaslužek v ciljnem kraju migracije. Ta dobiček mora biti 
tudi višji od vseh stroškov, povezanih z migriranjem. Potencialni migrant se bo 
odločil za migracijo, če bo razlika med sedanjimi in pričakovanimi prihodnjimi 
dohodki, višja kot sedanji stroški migracije. Za migranta posameznika je lahko 
migracija zelo ugodna, nasprotno pa je za družbo lahko zelo neugodna (Kovač, 
2003; Malačič, 2006). 
Ta teorija nam omogoča vpletanje ostalih pomembnih dejavnikov in nam prikaže 
najbolj verjetne migrante. Lahko bi rekli, da teorija človeškega kapitala na 
nekakšen način dopolnjuje mikroekonomski pristop k razlagi migracij. 
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2.4.3.  Sodobne teorije migracij 
 
Nova ekonomija migracij 
 
Ovrže vpliv posameznika na odločitev o migraciji in nam prikaže vpliv 
gospodinjstva na takšno odločitev, saj naj bi pri migraciji šlo za strategijo celotne 
družine. S tem nam pokaže, da ne gre samo za maksimiziranje prihodkov, temveč 
tudi za razpršitev dejavnikov tveganja. Ta teorija ne podaja velikega pomena 
razlikam v prihodkih in ne finančnim tokovom, poskuša pa nam približati 
razumevanje, zakaj tisti posamezniki, ki naj bi bili najverjetnejši migranti, ne 
migrirajo, in zakaj migrirajo tisti, ki so že bolj finančno podprti. Torej, 
posamezniki, ki so bolj nagnjeni k zmanjšanju tveganj, se manj nagibajo k 
migracijam in to so tisti, ki bi dejansko lahko izgubili svoje prihodke (Massey, 
1993; Bonifazi, 2002). 
 
Teorija odvisnosti 
 
Pri teoriji odvisnosti je v ospredju prebežništvo s podeželja v mesta, ki se kaže kot 
konflikten proces. Ta proces pa le ustvarja ali še poglablja razlike med 
podeželjem in urbanimi centri. Preko izkoriščanja držav na periferiji, se razvijajo 
države v centrih (Massey, 1993). 
 
Teorija dvojnega trga dela 
 
Teorija dvojnega trga dela nam mednarodne migracije predstavi na podlagi 
notranjega povpraševanja po delu priseljencev. V ospredju so vidni dejavniki 
potega, ki se strukturirajo zaradi določenih značilnosti modernih družb. Te 
značilnosti so strukturna inflacija, ki se kaže v razlikah med plačami v posameznih 
segmentih trga dela, saj se plača ne more zvišati vsem in je zato lažje zaposliti 
nove priseljence, ki so pripravljeni delati za nižje plačilo. Ostale značilnosti so 
motivacijski problemi, ekonomska dvojnost in demografija ponudbe dela (Massey, 
1993). 
 
 
Teorija svetovnega sistema 
 
Ta teorija nam predstavi povezanost mednarodnih migracij s strukturo svetovnega 
trga, saj naj bi le-te nastale glede na vdore kapitalističnega gospodarstva na nova, 
neizkoriščena območja, kjer se nato ustvarjajo novi trgi in se migracije 
povečujejo. Tako se vedno višji delež svetovnega prebivalstva vključuje v 
gospodarstvo svetovnega trga (Mesić, 2002; Massey, 1993). 
 
 
 
 
 



Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija 
 

 
Adrijana Knežević: Dejavniki zaposlovanja mladih v tujini                                         stran 10 

3.  ZGODOVINSKI PREGLED SLOVENSKIH MIGRACIJ 
 
3.1. ČAS MNOŽIČNEGA IZSELJEVANJA 1880–1914 (1924)1 
 
Natančnega števila slovenskih izseljencev v tem obdobju verjetno ne bomo nikoli 
ugotovili, vendar poznavalci ocenjujejo, da se je v zadnjih nekaj desetletjih pred 
vojno iz območja današnje Slovenije izselilo približno 300 tisoč prebivalcev, kar 
naj bi bil največji val izseljenstva Slovencev. Najvišji delež teh izseljencev se je 
usmeril proti Združenim državam Amerike, nekaj manj pa proti Avstriji, Nemčiji in 
presenetljivo tudi proti Egiptu ter Južni Ameriki. Glede na ostale evropske 
migracijske tokove so se Slovenci temu pridružili dokaj pozno (Drnovšek, 1993). 
 
V stoletju pred prvo svetovno vojno je bilo območje današnje Slovenije precej 
nerazvito. Ko so leta 1848 odpravili tlačanstvo, so mnogi kmetje postali lastniki 
obdelovalnih površin, vendar so bili davki in stroški pridelovanja dobrin tako 
visoki, da si tega enostavno niso mogli privoščiti in so se zato raje odpravili v 
urbanizirana naselja ali še raje v tujino. Večina se je v tujino odpravila predvsem 
z željo po boljšem zaslužku in boljši splošni ureditvi materialnega statusa. 
Nekateri pa so se z izseljenstvom zgolj hoteli le izogniti raznim obveznostim 
(družinskim, sodnim, vojaškim). V tistem času so cveteli avstrijski in nemški 
rudniki, ki so z obljubljenimi boljšimi plačami v izseljenstvo prepričali 
marsikaterega Slovenca. Hiter in dober zaslužek pa se je pokazal kot zelo prisoten 
motiv pri izseljevanju mladih Slovenk v Egipt, kjer so si pridobile zaposlitev kot 
dojilje, varuške, služkinje ali kuharice (Drnovšek, 1993; Gosar, 1978; Valenčič, 
1990). 
 
 

3.2. MED OBEMA VOJNAMA 
 
V tem obdobju je do izraza prišlo predvsem prisilno izseljenstvo s političnimi 
motivi, kar je bilo najbolj opazno na področju današnje Primorske. Z omejitvijo 
priseljevanja s strani ZDA so se migracijski tokovi usmerili proti zahodu Evrope, in 
sicer proti Franciji, Belgiji, Nizozemski, Luksemburgu in Nemčiji. Sicer v manjši 
meri, a še vedno nezanemarljivo, so se slovenski izseljenci še naprej preseljevali v 
Južno Ameriko, najpogosteje v Argentino, in pa v Egipt. Proces izseljevanja 
Slovencev v tem obdobju naj bi zajemal do 100 tisoč izseljencev. Ker je Nemčija 
desetletje pred drugo svetovno vojno odprto sprejemala poljedelske delavce, so 
se mnogi prebivalci današnjega Prekmurja tja tudi preselili. Drugače pa je bilo na 
obmejnem področju z Italijo, saj je strog fašistični režim mnoge dobesedno prisilil 
v izseljenstvo. Tako so se nekateri Slovenci pridružili migracijskim tokovom proti 
zahodu Evrope, drugi pa tokovom, usmerjenim proti Jugoslaviji (Drnovšek, 1998). 
 
Upad števila slovenskih izseljencev v tem obdobju je bil precej izrazit. Razlogi za 
to pa se skrivajo v restriktivno organizirani politiki priseljevanja evropskih držav, 
ki jih je v času pred vojno prizadela velika gospodarska kriza in recesija (Gosar, 
1978; Drnovšek, 1998; Valenčič, 1990). 

                                            
1 Val izseljevanja Slovencev v ZDA se je kljub napredovanju v razvoju na slovenskem 
območju, umiril šele, ko so ZDA leta 1924 uvedle restriktivno politiko priseljevanja. 
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3.3. IZSELJENSTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
 
Ta val izseljenstva je najšibkejši, po nekaterih podatkih naj bi namreč zajemal le 
približno 11 tisoč prebivalcev današnje Slovenije. 
 
Jugoslavija v začetku ni priznavala ekonomskih migracij, saj ni spodbujala selitev 
kapitala, temveč samo selitev delovne sile, zato je svoje meje tesno zaprla. Nato 
pa se je v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja ponovno začela odpirati in tako se 
je začel novi val izseljenstva, ki je predvsem prodiral proti zahodni Evropi, Švici, 
Nemčiji in skandinavskim državam. Čezoceanski tokovi pa so se takrat najbolj širili 
proti Kanadi, Južni Ameriki in Avstraliji, kamor se je največji delež slovenskih 
emigrantov v Avstralijo preselil ravno od leta 1961 do leta 1968. V letu 1973 se je 
pojavila naftna kriza in recesija, ki je začasno ustavila proces izseljevanja, vendar 
se ta v resnici nikoli ni končal (Drnovšek, 1998). 
 
Najpomembnejši vzroki za izseljevanje so bili še vedno ekonomski, in sicer 
izboljšanje splošnega življenjskega standarda, boljša zaposlitev in boljša plača. 
Večina takratnih izseljevanj je bila začasna, saj se je mnogo delavcev vrnilo na 
domače območje. Šlo je za predvsem sezonska in občasna dela, ki so zahtevala 
povečano število delavcev priseljencev, in pa za strokovnjake na področju 
rudarstva. Omeniti je treba še takratne politične emigrante Slovenije, ki so si 
zatočišče iskali predvsem v ZDA in v Veliki Britaniji. Velik delež političnih 
emigrantov pa se je v tistem času z diplomatskim sporazumom preselil v Argentino 
(Corsellis, 1997; Drnovšek, 1998; Malačič, 1991). 
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4.  MIGRACIJE DANES 
 

4.1. MIGRACIJE SLOVENCEV DANES 
 
Globalizacija in mednacionalna integracija sta tesno povezani s pospeševanjem 
sodobnih mednarodnih selitvenih tokov. V slovenskem primeru je poglavitna 
prelomnica vključitev v Evropsko unijo, ki je omogočila prost pretok delovne sile. 
Seveda so že prejšnje članice unije postavile omejitve glede priseljevanja, vendar 
sedaj, ko so te meje odstranjene, so posledice zadrževanja delovne sile znotraj 
slovenskih meja precej opazne. Velik vpliv ima tudi gospodarska kriza, ki je 
Slovenijo popolnoma prevzela in ustvarila nevzdržne razmere. Slovenijo je začelo 
zapuščati vse več in več prebivalcev. Tako se je samo lani, 2012, iz Slovenije 
izselilo več kot 14 tisoč prebivalcev,kar je največ izseljenih v vseh letih od 
slovenske osamosvojitve leta 1991 
(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5635). 
 
Kot večina ostalih držav v razvoju, se tudi v Sloveniji še vedno opazi razlika med 
podeželjem in urbanimi centri. Tako so se začeli iz podeželja preseljevati v 
mesta, in ko so se, zaradi vse več priseljencev, zaposlitvene možnosti začele 
krčiti, se je pojavila potreba po mednarodnih migracijah. Ciljne države slovenskih 
izseljencev so predvsem najboljše gospodarsko stoječe države Evropske unije. Med 
prvimi sta to Nemčija in Avstrija, ki ima prednost pred vsemi, saj je naša 
neposredna severna soseda (Drnovšek, 1998; Malačič, 1991). 
 
Trend izseljevanja Slovencev zadnje čase hitro narašča. Skrb vzbujajoče je 
dejstvo, da je med slovenskimi izseljenci veliko mladih in izobraženih migrantov. 
Glede na podatke Eurobarometra (Eurobarometer, Evropska komisija, 
http://ec.europa.eu/ public_opinion/index_en.htm) je kar 64 odstotkov oseb, starih 
med 15 in 35 let, pripravljenih zapustiti Slovenijo in se zaposliti drugje. Poznavalci 
še posebej opozarjajo na skupino mladih od 25 do 29 let, ki so visoko izobraženi, a 
se v Sloveniji zaposlitev zanje ne najde. V takšnih primerih bi lahko govorili tudi o 
morebitnem begu možganov, kar dolgoročno gledano lahko samo še poslabša 
trenutno stanje v državi. Brezposelnost mladih v Sloveniji se je tako lani povečala 
bolj kot v ostalih evropskih državah v razvoju. Zaradi takšnih razmer so dobesedno 
prisiljeni iskati zaposlitev zunaj državnih meja. 
 

 

2011 2012 2013
1)

 

I–III IV–VI VII–IX X–XII I–III IV–VI VII–IX X–XII I–III 

Odseljeni v tujino 3.023 2.642 2.822 3.537 3.084 3.418 3.687 4.189 3.353 

  državljani RS 1.003 1.017 1.243 1.416 1.562 2.097 2.256 2.276 1.694 

  tuji državljani 2.020 1.625 1.579 2.121 1.522 1.321 1.431 1.913 1.659 

Notranje selitve 25.818 24.541 28.208 29.421 26.415 25.967 30.408 29.878 25.327 

Naravni prirast 246 965 1.541 496 -276 925 1.485 547 -497 

Selitveni prirast 842 254 704 259 307 -190 376 151 133 

Skupni prirast 1.088 1.219 2.245 755 31 735 1.861 698 -364 

Tabela 1: Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, Slovenija  
(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=5643) 

http://ec.europa.eu/%20public_opinion/index_en.htm
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=5643
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Iz tabele 1 je razvidno, da se trend izseljevanja državljanov Slovenije zvišuje z 
vsakim četrtletjem, z izjemo prvega četrtletja 2013. Vendar naj poudarim, da so 
podatki samo začasni in da se številke utegnejo do konca leta drastično 
spremeniti. V vseh prvih četrtletjih so številke izseljenih Slovencev najnižje, nato 
pa se začnejo višati. Skupno število izseljenih državljanov Slovenije v letu 2011 je 
tako 4.679, v letu 2012 se to število skoraj podvoji in se zviša na 8.191  
(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=5643). 
 
 

4.2. MIGRACIJE DRUGOD PO EVROPI 
 
V zadnjih nekaj letih se stara celina preveša iz imigracijske v emigracijsko celino. 
Razlog je predvsem globoka gospodarska kriza, ki se je po Evropi razlezla kot 
gigantska hobotnica. V Veliki Britaniji poročajo o največjem številu priseljencev 
leta 2011 (506.044), sledi ji Nemčija z 489.422 priseljenci in nato še Španija s 
457.649 
priseljenci(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration 
_and_migrant_population_statistics). Seveda obstajajo posamezne svetle izjeme, 
kot npr. Nemčija, Luksemburg, Švica, Avstrija ali skandinavske države, vendar pa 
je predvsem na jugu Evrope slika popolnoma drugačna. Med najbolj mobilne 
države spadajo Romuni, sledijo pa jim Poljaki in Nemci. Pri tem je vredno 
omeniti, da ni nujno, da je Nemčija matična država teh migrantov. Rekordno 
izseljevanje je prizadelo Irsko, iz katere se je leta 2011 izselilo več kot 70 tisoč 
prebivalcev, ta trend izseljevanja pa na Irskem še vedno narašča. Tako so Irci 
dosegli najvišjo stopnjo izseljevanja v zadnjih dvajsetih letih. Rekorde podira tudi 
Romunija, katero je po nekaterih podatkih zapustilo približno 5 odstotkov 
prebivalstva. Naslednja država na seznamu je Poljska z milijon emigranti. Vendar 
je Poljska omejila izseljevanje iz države in v času krize se je ogromno poljskih 
izseljencev vrnilo domov 
(http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/eu-migrants-other-eu-
countries-analysis-bilateral-migrant-stocks). Val izseljevanja pa je zajel tudi 
Portugalsko, iz katere se je v parih letih izselilo že več kot 100 tisoč prebivalcev. 
Pri Portugalski je ta problem še toliko bolj pereč kot drugje, saj državo zapuščajo 
predvsem visoko kvalificirani delavci in visoko izobraženi mladi. Za razliko od 
Španije, iz katere se prebivalci selijo predvsem v Nemčijo in Veliko Britanijo, se 
prebivalci Portugalske največkrat odločijo za migriranje v nekatere portugalske 
kolonije v razcvetu, kot recimo v Brazilijo. Portugalska pa ima tudi velik priliv 
migrantov, predvsem iz severne Afrike. Med imigrantskimi evropskimi državami 
prednjačijo Velika Britanija, Nemčija in Španija, vendar sta Nemčija in Španija 
prav tako visoko na lestvici emigriranja prebivalstva, interkontinentalno pa so to 
največkrat Združene države Amerike, sledita pa jim Kanada in Avstralija 
(Eurostat, demografska publikacija, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=5643
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration%20_and_migrant_population_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration%20_and_migrant_population_statistics
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5. DEJAVNIKI ZAPOSLOVANJA V TUJINI 
 
Pri odločanju o zaposlovanju zunaj naših meja se pojavi vrsta dejavnikov, ki 
vplivajo na odločitev o emigraciji. Od vsakega posameznika pa je odvisno, kako si 
individualne dejavnike zastavi in nato tudi vrednoti. Glede na trend zaposlovanja 
slovenske mladine v tujini pa lahko rečemo, da so emigracijske odločitve postale 
lažje. Ali so za to krive slabe razmere doma, ali pa boljše razmere drugod, niti ni 
vprašljivo, saj gre največkrat za kombinacijo obojega. Dejstvo pa ostaja, da vse 
več mladih in perspektivnih Slovencev zapušča svojo domovino in se zaposluje v 
tujini. Dejavniki, ki spodbujajo zaposlovanje v tujini, so največkrat ekonomske 
narave. V nadaljevanju bomo podrobneje analizirali dejavnike zaposlovanja 
Slovencev v tujini. 
 

5.1. TRG DELA 
 

V Sloveniji 
 
Če ne upoštevamo študentskega dela, se mladi Slovenci vključujejo na trg dela 
šele po končanem izobraževanju. Veliko jih torej začne z aktivnim iskanjem 
zaposlitve šele po dvajsetem letu starosti, še več pa je takšnih, ki postanejo 
aktivni na delovnem področju šele po 25 letu starosti. Do takrat pa največkrat 
nimajo primerljivih delovnih izkušenj. Današnja situacija na slovenskem trgu dela 
je za mlade zelo neprizanesljiva. Velikokrat so primorani odpravljati dela z nižjo 
zahtevano izobrazbo, začasna, pogodbena in honorarna dela. Posledica tega so 
nizka socialna varnost in nezmožnost osamosvojitve. Podatek, ki temu priča, je 
70-odstotna zaposlenost za določen delovni čas pri delovno aktivni mladini. 
Najbolj izraziti značilnosti tako slovenskega trga dela mladih kot evropskega sta 
tako podzaposlenost in negotovost 
(http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah). 

 
Slika 1: Gibanje registrirane brezposelnosti od 2008 do 2013 (Zavod RS za 
zaposlovanje, http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah) 
 
Iz slike 1 je razvidno, da brezposelnost v Sloveniji od začetka gospodarske krize pa 
do danes počasi a vztrajno raste. Najnižja brezposelnost v teh letih je bila 
zabeležena septembra 2008 in je zajemala 59.303 prebivalcev. Nato se je kriza 
samo še poglabljala in najvišja brezposelnost je bila zabeležena julija letos in je 

http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah
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zajemala 117.143 prebivalcev Slovenije. Nekateri so mnenja, da je ta številka še 
višja, saj je veliko takšnih, ki niso na zavodih za zaposlovanje prijavljeni kot 
iskalci zaposlitve in le-to iščejo na svoje načine 
(http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah).  
 
 

 
Slika 2: Registrirani brezposelni mladi ter njihov delež v skupni brezposelnosti od 
2005–2013 (http://www.ess.gov.si/_files/4809/mladi_in_trg_dela.pdf) 
 
Slika 2 nam prikazuje deleže brezposelnosti mladih od leta 2005 do aprila 2013. 
Delež mladih brez zaposlitve je od leta 2005 pa vse do konca leta 2008, ko se je 
gospodarska kriza razširila tudi na slovensko območje, vztrajno padal. Nato pa je v 
letu 2009 ponovno začel rasti in aprila 2013 dosegel število 28.617 brezposelnih 
mladih, kar pa je še vedno manj kot začetno stanje leta 2005. Odstotek mladih 
brez zaposlitve v skupni brezposelnosti pa konstantno pada. Leta 2005 je tako 
znašal 37,8 odstotka in do začetka 2009 se je ta številka zmanjševala. Konec leta 
2009 se je sicer število brezposelnih mladih povečalo za 1 odstotek, vendar je že 
naslednje leto zopet začelo upadati. Tako je aprila 2013 odstotek brezposelnih 
mladih v skupni brezposelnosti znašal le 23,6 odstotkov 
(http://www.ess.gov.si/_files/ 4809/mladi_in_trg_dela.pdf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah
http://www.ess.gov.si/_files/4809/mladi_in_trg_dela.pdf
http://www.ess.gov.si/_files/%204809/mladi_in_trg_dela.pdf
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Starostni razred jan. feb mar apr maj junij julij avgust 
 

do 17 let 155 147 141 140 130 129 126 124 
 

18 do 24 let 11.148 11.126 10.943 10.664 10.166 9.777 9.604 9.359 
 

25 do 29 let 18.096 18.065 17.832 17.813 17.349 16.886 17.260 17.253 
 

30 do 39 let 28.454 28.628 28.409 28.202 27.642 27.492 28.019 28.046 
 

40 do 49 let 25.175 25.168 24.814 24.435 23.798 23.428 23.547 23.539 
 

50 do 59 let 37.793 37.483 37.050 36.586 35.963 35.325 34.977 34.657 
 

60 let ali več 3.437 3.449 3.441 3.492 3.528 3.566 3.610 3.622 
 

Skupaj 124.258 124.066 122.630 121.332 118.576 116.603 117.143 116.600 
 

Tabela 2: Registrirane brezposelne osebe po starostnih skupinah v letu 2013   
(http://www.ess.gov.si/_files/4480/BP_starostni_razredi_2005_2013.xls) 
 
Podatki glede brezposelnosti mladih v letošnjem letu kažejo v pozitivni smeri, 
namreč od začetka leta pa do avgusta se število brezposelnih mladih v vseh treh 
skupinah (do 17 let, od 18 do 24 let in od 25 do 29 let) počasi znižuje. Izjema je 
julij pri starostni skupini od 25 do 29 let, kjer številka brezposelnih mladih 
nenadoma poskoči. Iz tabele je razvidno tudi, da je zabeležena celotna 
avgustovska brezposelnost v Sloveniji v tem letu najnižja 
(http://www.ess.gov.si/_files/4480/ BP_starostni_razredi_2005_2013.xls). 
 
 
Trg dela v tujini 
 
Po petih letih gospodarske krize in povratku recesije v 2012, se je povprečna 
brezposelnost v Evropski uniji rekordno zvišala. Najbolj prizadeta so območja 
Južne Evrope, Severno-vzhodne Evrope in evropske periferije, kjer je tveganje za 
revščino in socialno izključenost zelo visoka. Povprečna brezposelnost je tako lani 
znašala skoraj 11 odstotkov, vendar se opazijo občutne razlike med državami 
članicami Evropske unije. Skupino, ki jo sestavljajo Ciper, Estonija, Grčija, 
Španija, Italija, Irska, Portugalska, Slovaška in Slovenija, so raziskovalci evropske 
komisije za zaposlovanje primerjali s skupino severnejših in centralnih držav, ki 
vključuje Avstrijo, Belgijo, Finsko, Francijo, Nemčijo, Luksemburg in Nizozemsko. 
Razlika v stopnji brezposelnosti je v letu 2000 znašala 3,5 odstotne točke, v letu 
2007 se je nekoliko izenačila,nato pa se je spet sunkovito povzpela na kar 7,5 
odstotne točke. Raziskave kažejo, da se brezposelnost ni toliko povečala  v 
državah, ki so svoj trg dela že reformirale in tako ustvarile večjo dinamiko. 
(http://ec.europa.eu/social/ BlobServlet?docId=9687&langId=en) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ess.gov.si/_files/4480/BP_starostni_razredi_2005_2013.xls
http://www.ess.gov.si/_files/4480/%20BP_starostni_razredi_2005_2013.xls
http://ec.europa.eu/social/%20BlobServlet?docId=9687&langId=en
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Slika 3: Spremembe v stopnjah zaposlenosti in brezposelnosti v državah članicah 
Evropske unije, evropske akreditacije, Japonski in ZDA 
(http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9687&langId=en) 
 
Posledice upočasnitve gospodarske rasti se odražajo v zaposlenosti oziroma v 
nezaposlenosti, ki naredi evropski trg dela še toliko bolj negotov. Stopnja 
aktivnega prebivalstva je padla skoraj v vseh, razen petih državah po Evropi. 
Izstopata Nemčija in Luksemburg, ki beležita rast zaposlovanja, Avstrija pa 
ohranja trden, vztrajen položaj že nekaj let. Porast in tako napredek v 
zaposlovanju se je pojavil tudi v Poljski, na Malti in v Baltskih državah, vendar 
kljub napredkom ta območja še zmeraj ostajajo kritična. Stanje sprememb 
zaposlenosti in nezaposlenosti se je občutno poslabšalo predvsem v Španiji, Grčiji, 
na Irskem, v Bolgariji in Latviji. Japonska glede teh sprememb prednjači pred 
ZDA.  
Kar skrbi evropsko komisijo zaposlovanja je 22,8-odstotna brezposelnost skupine 
mladih med 15 in 24 let in splošni porast brazposelnosti mladih. Razlike med 
državami glede zaposlovanja mladih so še toliko bolj očitne in dosegajo rekordne 
višine. Tako npr. Nemčija, Avstrija in Nizozemska beležijo le 10-odstotno 
brezposelnost mladih, na drugi strani pa sta Španija in Grčija, kjer je brezposelna 
več kot polovica mladih http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9687 
&langId=en). 
 
Medtem ko v Evropski uniji beležijo porast brezposelnosti mladih, v ZDA beležijo 
upad tega pojava. Od septembra lani pa do septembra letos se je brezposelnost 
mladih Američanov v skupini od 16 do 19 let zmanjšala za 2,3 odstotka. 
Brezposelnost mladih Američanov se je zmanjšala tudi v skupini od 25 do 34 let, in 
sicer iz 8,1 odstotka v septembru 2012 se je zmanjšala na 7,4 odstotka septembra 
2013. Izjema se pojavi pri skupini mladih starih od 20 do 24 let, kjer se je 
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9687&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9687%20&langId=en
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brezposelnost v času od septembra 2012 do septembra 2013 zvišala za 0,5 
odstotka (http://www.bls.gov/web/empsit/cpseea10.htm). 
 
Ameriško gospodarstvo beleži porast, kar pomeni ustvarjanje novih delovnih mest. 
Vendar se kljub številnim na novo ustvarjenim delovnim mestom stopnja 
brezposelnosti v ZDA ni dosti spremenila in ostaja na 7,6 odstotkih. Glede na 
število prebivalcev to niti ni tako visok odstotek, ameriške oblasti pa prav tako 
pestijo podobni problemi kot evropske, in sicer zaskrbljujoča brezposelnost 
mladih, starih od 20 do 24 let ( http://www.ilo.org/washington/ilo-and-the-united-

states/spot-light-on-the-us-labor-market/recent-us-labor-market-data/lang--
en/index.htm). 
 
Kanada ima že tradicionalno visoko brezposelnost mladih. Tudi zadnja leta niso 
bila izjema. Beležijo približno 14-odstotno brezposelnost mladih, na drugi strani 
pa 6-odstotno skupno brezposelnost. Razlika med zaposlenostjo mladih in odraslih 
je že od nekdaj bila precej očitna in nikoli se ni začela zniževati. Celo nasprotno, 
od leta 2010 dalje beležijo porast razlike med tema dvema skupinama 
(Government of Canada, Statistics Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/11-626-
x/11-626-x2013024-eng.htm). 
 
Podatki iz držav Latinske Amerike močno nihajo, kar kaže na nestabilnost trga 
dela v tem predelu sveta. Rast zaposlovanja beležijo v Argentini, Braziliji, 
Kolumbiji, Kostariki, Čilu, Dominikanski Republiki in Mehiki, Panami ter Urugvaju. 
Glede zaposlovanja mladih pa prednjačita Mehika in Peru, ki beležita celo višjo 
porast zaposlovanja mladih kot odraslih (International labour organization, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/ 
publication/wcms_180475.pdf). 
 
V večini azijskih držav beležijo porast formalnega zaposlovanja, dvigujejo pa se 
tudi povprečja plač (The Economist, avgust 2011). 
 
V Avstraliji se stanje glede zaposlovanja slabša. Stopnja zaposlenosti ne raste, 
zvišujejo pa se občasne zaposlitve za določen čas. Kar 82,7 odstotkov vseh prostih 
delovnih mest v Avstraliji je za določen čas. Stopnja nezaposlenosti v Avstraliji se 
je zvišala in letos dosegla 5,7 odstotka. Brezposelnost mladih v Avstraliji se je v 
letu 2012 povišala na skoraj 12 odstotkov. Sicer pa v Avstraliji podatki zelo nihajo, 
saj je Avstralija izjemno privlačna za migrante iz sosednje Azije. Tako se število 
prebivalcev povečuje, zaposlenost pa počasi upada (Australian labour market, 
economic outlook, http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=24619). 

 
5.2. ŽIVLJENJSKI STANDARD 
 
V Sloveniji 
 
Življenjskega standarda ne moremo meriti na preprost način, saj ima ogromno 
kazalnikov, ki se med seboj prepletajo (kazalniki trajnostnega razvoja, človeškega 
razvoja, zdravstvenega sistema, socialno varnostnega sistema, izobrazbe, 
stanovanjskih razmer, prihodkov, stroškov itd.). Vseeno pa obstaja eden, ki se v 
praksi najpogosteje uporablja kot merilo, in to je vrednost bruto domačega 
proizvoda. Od leta 2000 do leta 2008 je slovenski bruto domači proizvod naraščal 

http://www.ilo.org/washington/ilo-and-the-united-states/spot-light-on-the-us-labor-market/recent-us-labor-market-data/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/washington/ilo-and-the-united-states/spot-light-on-the-us-labor-market/recent-us-labor-market-data/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/washington/ilo-and-the-united-states/spot-light-on-the-us-labor-market/recent-us-labor-market-data/lang--en/index.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-626-x/11-626-x2013024-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-626-x/11-626-x2013024-eng.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_180475.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_180475.pdf
http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=24619
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in dosegel vrednost 18.500 EUR. Nato pa se je v letu 2009 znižal za 1.200 EUR in 
takšno stanje bruto domačega proizvoda se je obdržalo tudi v letu 2010. 
Naslednjega leta se je sicer nekoliko dvignil, a le za majhen odstotek in se povzpel 
na vrednost 17.620 EUR na prebivalca. V letu 2012 se je zasebna poraba znižala za 
skoraj 2 odstotka, kar je odraz padca razpoložljivega dohodka, ki je v istem letu 
upadel za približno 4 odstotke. To pa je posledica neugodnih razmer na trgu dela, 
brezposelnosti in gibanja plač. V istem letu je bruto domači proizvod na 
prebivalca ponovno upadel, in sicer na vrednost 17.244 EUR, kar je eden izmed 
največjih padcev vrednosti bruto domačega proizvoda v državah članicah Evropske 
unije  (http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp1.asp).   
 

 
Slika 4: Gibanje vrednosti bruto domačega proizvoda od leta 2008 do vključno 
leta 2012 (http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp1.asp) 
 
Iz slike 4 je precej razvidno, da se vrednost slovenskega bruto domačega 
proizvoda znižuje. 
 
Statistični urad Slovenije nam je postregel še z eno raziskavo, in sicer o stanju 
slovenskih gospodinjstev skozi mesec. 
 

 
Slika 5: Kako gospodinjstva v Sloveniji preživijo mesec s svojimi dohodki? 
(Publikacija Kakovost življenja, SURS, Ljubljana, marec 2012) 
 
Po raziskavi statističnega urada Slovenije nam slika 5 prikazuje, kako 
gospodinjstva v Sloveniji preživijo s svojimi dohodki. Velika večina, od 60 do 70 
odstotkov, ima pri tem manjše ali večje težave. Dejstvo je tudi, da je bilo v 
Sloveniji leta 2010 materialno prikrajšanih 15 odstotkov prebivalcev. Tik pred 
pragom tveganja revščine in socialne izključenosti pa kar 18,3 odstotka 

http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp1.asp
http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp1.asp
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prebivalcev (publikacija Kakovost življenja, Statistični urad Republike Slovenije, 
marec 2012). 
 
Življenjska raven v tujini 

 
Tabela 3: Bruto domači proizvod na prebivalca po posameznih državah (Eurostat, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:GDP_at_c
urrent_market_prices,_2001,_2010_and_2011.png&filetimestamp=2012120411353
4) 
 
Po podatkih centralne obveščevalne agencije Luksemburg v svetu zaseda zavidljivo 
peto mesto, takoj po Katarju, Lihtenštajnu, Bermudi in Macau glede višine bruto 
domačega proizvoda. To ga postavi v vrh evropskega območja. Glede na podatke 
Eurostata je luksemburški bruto domači proizvod v letu 2011 znašal 82.100 EUR, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:GDP_at_current_market_prices,_2001,_2010_and_2011.png&filetimestamp=20121204113534
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:GDP_at_current_market_prices,_2001,_2010_and_2011.png&filetimestamp=20121204113534
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:GDP_at_current_market_prices,_2001,_2010_and_2011.png&filetimestamp=20121204113534
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kar je skoraj 275 odstotkov več od povprečja Evropske unije. Večino tega 
Luksemburg pridela v bančništvu in informacijsko-komunikacijskem sektorju. 
Luksemburgu sledita Norveška in Švica s 70.500 EUR in 60.500 EUR na prebivalca. 
Izmed naših sosednjih držav se je najbolje odrezala Avstrija z vrednostjo bruto 
domačega proizvoda 35.700 EUR na prebivalca. Med najboljšimi državami v Evropi 
je potrebno omeniti še Švedsko, Finsko, Dansko, Nizozemsko in Nemčijo. Združene 
države Amerike počasi okrevajo in v zadnjem letu beležijo občuten porast 
vrednosti lastnega bruto domačega proizvoda. Čeprav nizek, porast beleži tudi 
Avstralija. Med državami Latinske Amerike pa po vrednosti bruto domačega 
proizvoda prednjačita Čile in Argentina 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos/as.html). 

 
5.3. PLAČILO 
 
Med dejavnike, ki vplivajo na odločitev o zaposlovanju v tujini, se najverjetneje 
zelo visoko uvršča tudi vrednost plačila za delo. Potencialni migranti se bodo 
verjetno prej odločili za zaposlitev v državi, ki ima višjo minimalno plačo, kot pa v 
državi, ki ima vrednost minimalne plače nižjo od minimalne plače v izvorni državi 
potencialnega migranta. Seveda nimajo vse države z zakonom določenih vrednosti 
minimalnih plač, v tem primeru se vrednotijo povprečne plače v posameznih 
sektorjih. Pa si poglejmo, kakšna z zakonom določena minimalna plačila imajo v 
nekaterih evropskih državah. 
 

 
Slika 6: Pregled držav in njihovih z zakonom določenih minimalnih plač  
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:MW
_EUR_July_2013.png&filetimestamp=20130723092433) 
 
Slika 6 nam prikazuje minimalne plače, določene z zakonom, v različnih evropskih 
državah ter Turčiji in Združenih državah Amerike. Med države z najvišjo 
minimalno plačo spadajo Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Francija, Irska in 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/%20geos/as.html
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Velika Britanija. Slovenija spada nekje v srednji razred po višini minimalne plače, 
ki po zakonu znaša 784 EUR bruto 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_sta
tistics). 
 
Deset evropskih držav ima minimalne plače v vrednosti 400 EUR ali manj in šest 
držav krepko čez 1000 EUR. Še en dokaz, kako ogromne so razlike med 
posameznimi evropskimi državami. Poudariti je treba še dejstvo, da veliko 
evropskih držav nima z zakonom določenih minimalnih plač, temveč se plače 
regulirajo glede na industrijo in dogovore med delodajalci in med delavci. 
Takšnega načela se držijo Skandinavske države, Islandija, Italija, Švica in Avstrija. 
Nemčija trenutno nima nacionalno zakonsko določenega zneska minimalnega 
plačila, temveč se ti zneski razlikujejo po posameznih regijah in industriji, kjer so 
regulirani z zakonom. Tako je v Nemčiji povprečna bruto plača iz leta 2011 
znašala približno 2.850 EUR. V Avstriji se to bruto povprečje dvigne na približno 
3.170 EUR in v Luksemburgu ter na Danskem izrednih 4.430 in 4.420 EUR. V sam 
evropski vrh se uvršča Švica s kar 5.635 EUR bruto povprečne plače 
(http://w3.unece.org/pxweb/dialog/varval.asp 
?ma=60_MECCWagesY_r&path=../database/STAT/20-ME/3-MELF/&lang=1&ti= 
Gross+ Average+Monthly+Wages+by+Country+and+Year). 
 
Združene države Amerike sicer imajo z zakonom določene minimalne plače, 
vendar se povprečne vrednosti plač gibljejo nekje okoli 3.400 EUR (Unece – united 
nations economic commission for Europe, 
http://www.unece.org/stats/archive/act.02.e.html). 
Mnogim je Avstralija zelo zanimiva migrantska dežela, vendar po podatkih 
mednarodne delovne organizacije njihove povprečne plače ne presegajo 3.000 
EUR, in sicer se gibljejo okoli 2.600 EUR. 
  
V Latinski Ameriki glede povprečja plač izstopajo samo tri države, ki imajo bruto 
povprečno plačo višjo kot 800 EUR, in te države so Jamajka, Argentina in Čile.  
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/
publication/wcms_145265.pdf). 

 
5.4. OSTALI DEJAVNIKI 
 
Migracijske študije konstantno preučujejo dejavnike selitvenih tokov, vendar 
razvoj v okolju vedno znova prinaša raznolike razmere, zaradi katerih se ti trendi 
lahko spremenijo. Zato dejavniki migracij niso stalni, ampak se spreminjajo glede 
na situacije v danem okolju. 
 
Študija inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani (Migracijska politika in 
problem bega možganov, oktober 2004) je pokazala, da več kot dve tretjini 
študentov razmišlja o zaposlitvi v tujini. 
 
Seveda je študentom ta odločitev olajšana, saj po veliki večini nimajo toliko 
obveznosti, ki bi jih zadrževale v domačem okolju. Za razliko od študentov pa je 
že zaposlenim, odraslim takšno odločitev težje sprejeti. Ob tem morajo misliti na 
celotno družino in njeno vlogo pri tem in ne samo na svojo dobrobit. V raziskavi so 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics
http://w3.unece.org/pxweb/dialog/varval.asp
http://www.unece.org/stats/archive/act.02.e.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_145265.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_145265.pdf
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že zaposlene vprašali, če bi bili pripravljeni na zaposlitev v tujini. Skoraj polovica 
anketiranih je predlog takoj zavrnila, ostali pa so zaposlitev v tujini pogojevali na 
več načinov. Dejavniki, ki že zaposlene ovirajo pri zaposlitvi v tujini, so predvsem 
družinska, stanovanjska, družbena, poslovna, kulturna in socialna ustaljenost 
doma. 
Mladi pa se zavedajo svojega položaja doma, prav tako se zavedajo svoje trenutne 
fleksibilnosti, ki predstavlja veliko prednost in dodatno motivacijo pri sprejemanju 
odločitve o zaposlitvi v tujini (Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, 
Migracijska politika in problem bega možganov, oktober 2004). 
 
Slovenija je imela v letu 2012 20.596 diplomantov z visokošolskih zavodov, ki v 
letu 2012 predstavljajo kar 40 odstotkov vseh diplomantov. Leto pred tem je v 
Sloveniji z visokošolskih zavodov diplomiralo 20.461 študentov, največ s področja 
družbenih in poslovnih ved ter prava. Leta 2010 je v Sloveniji diplomiralo 19.694 
študentov in od tega kar 44 odstotkov s področja družbenih in poslovnih ved ter 
prava (http://www.stat.si/tema_demografsko_izobrazevanje.asp). 
Tako imamo v Sloveniji vse več družboslovcev, ekonomistov, upravnikov in 
pravnikov,  kar pomeni, da se ob danih razmerah na trgu dela ne morejo vsi 
zaposliti v želenih poklicih, za katere so se izobraževali. Zato so mnogi mladi 
prisiljeni v iskanje zaposlitve v tujini. Nekatere dejavnike smo obdelali že v 
prejšnjih poglavjih, sedaj pa predstavljamo še druge, ki pa niso nič manj 
pomembni in so sledeči (Bevc, M., Zupančič, J., Lukšič-Hacin, M., 2004): 
 

o pridobitev mednarodnih izkušenj; 
o boljše možnosti za napredovanje; 
o boljši delovni pogoji; 
o možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja; 
o ugled bodoče zaposlitvene organizacije v tujini; 
o dosedanje izkušnje s tujino; 
o izkušnje prijateljev, znancev; 
o osebne ambicije. 

 
Zgoraj našteti dejavniki predstavljajo predvsem prednosti pri zaposlovanju v 
tujini, vendar je potrebno omeniti še dejavnike, ki zaposlovanje v tujini ovirajo. 
Teh ni veliko, vendar so, glede na izseljevanje nekaterih in nekaterih, ki o tem ne 
razmišljajo resno, očitno tudi zelo pomembni (Bevc, M., Zupančič, J., Lukšič-
Hacin, M., 2004): 
 

o oddaljenost od družinskega udobja; 
o problem oblikovanja svojega družinskega življenja; 
o težave prilagajanja novemu okolju; 
o pomanjkanje finančnih sredstev za selitev. 

 
Opredeljeni dejavniki kot sami zase ne predstavljajo temeljev za točno določanje 
profila potencialnih migrantov. Razlika se pojavi v faktorju vsakega posameznika 
in njihovih karakternih značilnosti, zato tudi ne moremo oceniti vseh dejavnikov in 
migrantov. Vsak potencialni migrant si mentalno zastavi dejavnike, ki jih 
ovrednoti in nato sprejme odločitev. Nekaterim so najbolj pomembni dejavniki, ki 
predstavljajo finančni učinek, drugim pa se zdi pomembnejše novo okolje in 
njihova integracija v njem, kultura in družbena všečnost.  

http://www.stat.si/tema_demografsko_izobrazevanje.asp
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6. ISKANJE ZAPOSLITVE V TUJINI 
 
Pri iskanju zaposlitve v tujini je dober in zanesljiv vir informacij ključnega 
pomena. Mladi za iskanje zaposlitve v tujini največkrat uporabljajo svetovni splet, 
saj tako najhitreje dobijo vpogled v stanje povpraševanja in ponudbe del. Poleg 
tega pa imajo mladi zelo nizko stopnjo zaupanja v kadrovske agencije in javne 
zavode za zaposlovanje. Zanemariti ne gre tudi poznanstev in prijateljev iz tujine, 
ki se lahko izkažejo za veliko pomoč pri iskanju zaposlitve drugje. Še en 
pomemben dejavnik pri iskanju zaposlitve v tujini je družina oziroma družinski 
člani, ki so v tujini že nastanjeni, saj se bodo družinski člani verjetno bolj 
potrudili pri zagotavljanju informacij in pri iskanju zaposlitve za lastne družinske 
člane kot pa kdor koli drug.  
 
 

6.1. SVETOVNI SPLET 

 
Verjetno najlažje je iskati zaposlitev preko zaposlitvenih portalov. Težava pri tem 
je, da so zaposlitveni portali najpogosteje zadnji način iskanja delavcev, ki jih 
podjetja uporabljajo, poleg tega je verjetno prijavljenih potencialnih delavcev 
ogromno število. Tako je potrebno stalno spremljati stanje povpraševanja in hitro 
prilagajati življenjepise, da bi le-ti čim bolj ustrezali potrebam delodajalcev. 
 
Slovenski zaposlitveni portali:   Tuji zaposlitveni portali: 
 

www.mojedelo.com     www.careerbuilder.com 
 

www.mojeprvodelo.com    www.monster.com 
 

www.zaposlitev.net     www.jobrapido.com 
 

www.mojasluzba.si          www.recruiters.findemployment.com 
 
 
Kadar iskalci zaposlitve točno vedo, kakšno službo bi v tujini opravljali in za 
katerega delodajalca, se lahko preko svetovnega spleta obrnejo neposredno na 
kadrovske službe izbranih podjetij. Veliko tujih podjetij ima tudi svoje t. i. 
zaposlitvene portale na njihovih domačih spletnih straneh. Pri tej vrsti iskanja 
zaposlitve je treba natančno vedeti, katera podjetja nasloviti, kakšne značilnosti 
iščejo pri svojih zaposlenih in kakšne so dejanske možnosti zaposlitve preko tega 
načina.  
Potrebno je tudi vedeti, da pri direktnem kontaktu izbranega podjetja iskalci 
zaposlitve ponujajo svoje zmožnosti, sposobnosti in potencial, zato je potrebno 
imeti izvrsten življenjepis in odlično spremno pismo, s katerim morajo prepričati 
bodočega delodajalca. 
 
 
 
 

http://www.mojedelo.com/
http://www.careerbuilder.com/
http://www.mojeprvodelo.com/
http://www.monster.com/
http://www.zaposlitev.net/
http://www.jobrapido.com/
http://www.mojasluzba.si/
http://www.recruiters.findemployment.com/
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6.2. KADROVSKE AGENCIJE 
 
Kadrovske agencije so našle prostor tudi v Sloveniji, vendar je stopnja zaupanja v 
njih precej nizka, še posebej med mladimi iskalci zaposlitve. Zaupanje še toliko 
bolj pade, kadar gre za iskanje zaposlitve v tujini. Gre namreč za kombinacijo 
odnosov med delodajalcem, kadrovsko agencijo in delojemalcem. Podjetje s 
kadrovsko agencijo podpiše pogodbo o zagotavljanju delavcev, kadrovska agencija 
pa nato podpiše pogodbo z iskalci zaposlitve. Delojemalci so torej zaposleni pri 
kadrovski agenciji in ne pri samem podjetju. Tako podjetja dobesedno najemajo 
delovno silo preko kadrovskih agencij, kadar je to potrebno. Prednost za podjetja 
je veliko večja, saj lahko na tak način hitro dobijo primeren kader, brez 
zapletenih postopkov iskanja delavcev. Za delojemalce je malo težje, kajti 
kadrovski agenciji na nek način plačajo za njihove storitve, poleg tega pa nimajo 
zagotovljene stalne službe. Najbolj poznane mednarodne kadrovske agencije so: 
 

o Manpower; 
o Adecco; 
o Trenkwalder; 
o Powerserv. 

 
Največ poslovalnic v Sloveniji ima Trenkwalder (6), sledi Adecco s petimi 
poslovalnicami, nato Manpower s štirimi in Powerserv z eno samo poslovalnico v 
Mariboru. 
 
 

6.3. EURES – EVROPSKI PORTAL ZA ZAPOSLITVENO MOBILNOST 
 
EURES predstavlja mrežo javnih služb za zaposlovanje in nacionalnih partnerjev iz 
držav članic Evropske unije in članic evropskega gospodarskega prostora ter Švice. 
Le-ti na dnevni bazi pošiljajo objave za prosta delovna mesta neposredno na 
portal EURES. V veliki meri se portala poslužujejo podjetja, ki se zanimajo za tuj 
kader. Da bi se zagotovila večja in boljša preglednost evropskega trga dela, so na 
EURES-ovem portalu prikazana tudi vsa dela, ki jih objavljajo evropski zavodi za 
zaposlovanje. Število objavljenih prostih delovnih mest se giblje okoli 1 milijona. 
EURES sestavlja več kot 850 svetovalcev, ki nudijo posredovanje zaposlitve na 
evropskem trgu dela, svetovanje pri izbiri zaposlitve in pomembne informacije o 
posameznih državah članicah. Tako je na portalu možno zaslediti vse podatke, ki 
pripomorejo k boljšem razumevanju okoliščin zaposlovanja v posameznih državah. 
Poleg svetovanja in posredovanja EURES prireja tudi zaposlitvene sejme in 
podobne dogodke glede zaposlovanja, kot so npr. Evropski dnevi zaposlovanja. 
Poleg EURESa pa nam zaposlitvene možnosti prikažejo tudi drugi evropski zavodi 
za zaposlovanje (EURES, http://www.ess.gov.si/EURES/slovenski_EURES). 
 
 
 
 
 

http://www.ess.gov.si/eures/slovenski_eures
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6.4. EPSO – THE EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE   
(EVROPSKA SLUŽBA ZA IZBOR KADRA) 
 
Predstavlja uradni portal evropske komisije za objavo prostih delovnih mest. Vloga 
EPSA je, da poskrbijo za visoko kakovostne, učinkovite in uspešne postopke, ki 
omogočajo selekcijo in usposabljanje pravih ljudi za pravo delo. EPSO skrbi za 
izbiro kadrov v okviru institucij in agencij Evropske unije. Te institucije so: 
Evropski parlament, Evropski svet, Evropska komisija, Sodišče evropskih skupnosti, 
Računsko sodišče, evropska služba za zunanje delovanje, Ekonomsko-socialni 
odbor, Odbor regij, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Evropski varuh 
človekovih pravic (http://europa.eu/epso/index_sl.htm). 
 
 

6.5. EURAXESS (GIBANJE RAZISKOVALCEV) 
 
Predstavlja iniciativo evropskega raziskovalnega prostora (ERA), ki zagotavlja 
dostop do vseh informacij za evropske in zunanje raziskovalce, ki želijo 
nadgrajevati in izpopolnjevati svojo raziskovalno kariero v Evropi. Nudi tudi 
dostop do informacij s trga dela, predvsem v sektorjih raziskovanja in razvoja. 
Prav tako nudi informacije o zaposlitvenih in nastanitvenih pogojih v posameznih 
evropskih državah ter informacije o štipendijah na različnih univerzah in inštitutih 
(http://ec.europa.eu/euraxess/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/epso/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/euraxess/
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7. ZAPOSLOVANJE MLADIH V EVROPSKI UNIJI 
 
Evropska unija se v okviru zviševanja splošne zaposlenosti dela zmožnega 
prebivalstva trenutno ukvarja z zviševanjem stopnje zaposlovanja mladih.  
 
KLJUČNE SMERNICE (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036): 
 
 

 Izboljšanje komunikacije 
V okviru izboljšanja komunikacij se oblikuje skupno sodelovanje za evropsko 
mladino z namenom pospeševanja implementacije mladine na trg dela. 

 

 Iniciativa zaposlovanja 
Predstavlja pospeševanje in utrjevanje ukrepov iz paketa sankcij za 
zaposlovanje evropske mladine. Paket sankcij je predvsem namenjen 
brezposelni mladini, ki ni deležna izobraževanja ali usposabljanja. 

 

 Paket zaposlovanja evropske mladine 2012 je nadaljevanje širšega paketa 
ukrepov za splošno izboljšanje evropske zaposlenosti in vsebuje: 
o predlog za ustanovitev garancije za mlade v državah članicah Evropske 

unije in evropskega gospodarskega prostora; 
o ustanovitev evropske zveze za pripravništva in odstranjevanje ovir pri 

mobilnosti mladih; 
o posvetovanje druge faze za evropske partnerje glede kakovosti 

usposabljanja. 
 

 Mladina v gibanju 
Predstavlja obsežen paket političnih pobud na področju izobraževanja in 
zaposlovanja mladih v Evropi. Vsebuje naslednje smernice: 
o iniciativa za priložnosti mladih, ki se ukvarja z akcijami zniževanja 

mladinske brezposelnosti; 
o prva EURES zaposlitev, ki ima namen pomagati mladim pri zapolnjevanju 

prostih delovnih mest po Evropi; 
o evropska panorama spretnosti, ki predstavlja orodje za zbiranje 

informacij o potrebah po raznih spretnostih. Prav tako zbira podatke za 
napovedovanje trendov in razvoja na evropskem trgu dela. 

 

 Ukrepi na področju izobraževanja in kulture. 
 
 
Evropska unija je smernice postavila predvsem zaradi visoke stopnje 
brezposelnosti mladih, ki je skoraj dvakrat višja kot splošna stopnja 
brezposelnosti. Ob zadnjem četrtletju leta 2012 je splošna brezposelnost 
predstavljala 9,3 odstotka aktivnega prebivalstva Evrope in brezposelnost mladih v 
istem obdobju 23,3 odstotka. Razlog za postavitev evropskih smernic zaposlovanja 
mladih je tudi dejstvo, da imajo mladi izredno malo možnosti za pridobitev 
zaposlitve, tisti, ki pa zaposlitev dobijo, je le-ta večinoma nestanovitna, saj gre za 
pogodbe za določen čas ali polovični delovni čas. Tako mladi nimajo varnosti glede 
zaposlitve in zato se jim je težje osamosvojiti, kar dolgoročno vodi v odvisnost od 
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družine, depresivna stanja in družbeno izključenost. Visoko zaskrbljenost je unija 
izrazila tudi zaradi skupine mladih, ki so predčasno opustili izobraževanje ali 
usposabljanje. Od teh je 55,5 odstotkov brezposelnih. Ugotavlja se, da je kljub 
krizi na evropskem trgu dela dnevno več kot 2 milijona prostih delovnih mest, 
unija pa je zaskrbljena, saj se mladi ne motivirajo in aktivirajo pri iskanju 
zaposlitve. V letu 2011 je bilo tako skoraj 13 odstotkov evropske mladine 
neaktivne tako na področju zaposlovanja in usposabljanja kot na področju 
izobraževanja. Neusklajenost spretnosti na trgu dela je še eden izmed glavnih 
razlogov, zakaj se je evropska unija odločila za takšen poseg na trg dela 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036
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8. RAZISKAVA 
 
 
Ker je zaposlovanje mladih v tujini oziroma na splošno izseljevanje iz Slovenije 
trenutno zelo aktualna tema, smo se odločili, da podrobneje raziščemo dejavnike 
tega pojava. Tako smo z raziskavo hoteli izvedeti, kateri dejavnik ima največji 
vpliv na odločitev o zaposlovanju v tujini pri mladih, na kakšen način iščejo in tudi 
dobijo zaposlitev v tujini, kakšne so razlike v zadovoljstvu glede na zaposlitev 
doma in v tujini, koliko časa traja celoten proces in kateri so še ostali dejavniki 
zaposlovanja mladih v tujini. 
 
Pred oblikovanjem anketnega vprašalnika smo si postavili temeljna vprašanja, ki 
smo jih hoteli raziskati: 
 

1. Ali ima ekonomski dejavnik, torej boljša plača, največji vpliv na odločitev o 
zaposlovanju v tujini? 
 

2. Ali se pri iskanju zaposlitve v tujini iskalci zaposlitve pogosteje obrnejo po 

pomoč h kadrovskim agencijam kot družini, prijateljem ali znancem?  

 

3. Za katere države se največkrat odločajo pri iskanju zaposlitve v tujini? 

 

4. Ali se zadovoljstvo izseljencev z zaposlitvijo v tujini razlikuje med tistimi, ki so 

bili prej že zaposleni v Sloveniji, in med tistimi, ki so prvo zaposlitev dobili v 

tujini? 

 

5. Ali je več kot tri četrtine iskalcev zaposlitve v tujini dejansko tudi dobilo 

zaposlitev preko kadrovskih agencij?  

 

6. Ali je bila prva zaposlitev izseljencev z višjo izobrazbo v okviru njihove 

izobrazbe? 

 

7. Ali izseljenci z višjo stopnjo izobrazbe v tujini trenutno opravljajo poklic v 

okviru njihove izobrazbe? 

8. Ali izseljenci z višjo stopnjo izobrazbe hitreje najdejo zaposlitev v tujini kot 
manj izobraženi izseljenci? 
 

9. Ali se Slovenci lažje prilagodimo življenju v tujini kot ostali narodi? 
 
Ciljni anketiranci so bili mladi slovenski izseljenci, ki so zaposleni v tujini. Zato 
smo oblikovali spletni vprašalnik in ga objavili na različnih spletnih straneh ter 
razposlali prijateljem ali znancem, ki so v tujini že zaposleni. V raziskavo smo 
vključili tudi nekaj tujih izseljencev z zaposlitvijo izven njihove matične države, 
saj smo hoteli videti ali obstajajo kakšne razlike v prilagajanju na novo življenje v 
tujini med slovenskimi izseljenci in ostalimi. 
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Oblikovali smo spletni vprašalnik, ki je bil aktiven 3 mesece, in sicer od junija do 
septembra 2013. Vprašalnik smo objavili na različnih portalih slovenskih društev v 
tujini, na potovalnem spletnem portalu STA, Facebook-u, nenazadnje pa smo 
vprašalnik poslali tudi znancem in prijateljem, ki so že zaposleni v tujini. 
Vprašalnik je vseboval 28 vprašanj, od tega 4 socio-demografska vprašanja, kjer 
smo jih spraševali po spolu, starosti, narodnosti in formalni izobrazbi. 
 
Podatke, ki smo jih pridobili na podlagi izpolnjenih spletnih vprašalnikov, smo 
nato obdelali s programom Microsoft Office Excel in ustvarili grafični prikaz 
rezultatov. Pri preverjanju postavljenih hipotez pa smo si pomagali s programom 
za statistično obdelavo podatkov, SPSS. 

 
8.1. ANALIZA VZORCA 
 
S pomočjo spletnega vprašalnika smo želeli odgovoriti na raziskovalna vprašanja, 
ki smo si jih postavili v uvodnem delu diplomskega dela. Raziskava je zajemala 73 
anketiranih, vendar smo zaradi samega namena raziskave, ki je bil preučiti 
dejavnike zaposlovanja mladih v tujini, izločili tiste, ki so presegali postavljeno 
starostno mejo, in sicer 35 let. Torej smo glede na starost izločili 10 anketirancev. 
 
Od skupno 73 izpolnjenih vprašalnikov smo upoštevali 62, saj eden ni bil izpolnjen 
v celoti, ostali pa so presegli postavljeno starostno mejo.  
 
Med anketiranci je bilo 22 moških in 40 žensk (Slika 7). 
 
 

22

40
Moški

Ženske

 
Slika 7: Struktura anketirancev po spolu 
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29 anketirancev je bilo starih od 18 do 27 let in 33 anketirancev je bilo starih od 
28 do 35 let (Slika 8). 
 

29

33 18 - 27 let

28 - 35 let

 
Slika 8: Struktura anketirancev po starosti 
 
Glede na izobrazbo je bilo največ anketirancev z univerzitetno stopnjo izobrazbe, 
in sicer 30. Anketirancev s srednješolsko stopnjo izobrazbe je bilo 18, sledili so 
anketiranci z višjo oziroma visokošolsko izobrazbo, teh je bilo 8, in anketiranci z 
magistrsko stopnjo izobrazbe, ki so bili 3. Ena oseba je imela doktorat, ena oseba 
poklicno srednjo šolo in ena oseba osnovnošolsko izobrazbo (Slika 9). 
 
 

1% 2%

29%

13%

48%

5%

2%
Osnovna šola

Poklicna šola

Srednja šola

Višja/Visoka šola

Univerzitetna
izobrazba
Magisterij

Doktorat

 
Slika 9: Struktura anketirancev po izobrazbi 
 
 
Omeniti je potrebno tudi to, da smo v raziskavo vključili tudi nekaj tujih 
izseljencev z zaposlitvijo v tujini, saj smo hoteli primerjati prilagajanje na novo 
okolje med slovenskimi in tujimi izseljenci. Anketiranih tujih izseljencev z 
zaposlitvijo v tujini je bilo 14.  
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8.2. ANALIZA VPRAŠALNIKA 

 
Najprej smo hoteli ugotoviti, kako pomembni so posamezni dejavniki pri 
sprejemanju odločitve o zaposlovanju v tujini. Dejavniki, ki se nanašajo na izvorno 
državo, torej Slovenijo, so označeni z zeleno barvo, in dejavniki, ki se nanašajo na 
ciljno državo, so obarvani v modro. 
 

4,1 4,13 3,98 4,02
3,85

4,21 4,33 4,34

3,82

1

2

3

4

5

Slika 10: Pomembnost dejavnikov zaposlovanja v tujini 
 
 
Na prvi pogled lahko rečemo, da so si vsi dejavniki po pomembnosti precej 
podobni, vseeno pa bi radi nekaj izpostavili. Če si pobliže pogledamo sliko 10, 
opazimo, da modri stolpci v povprečju dosegajo višje vrednosti, kar pomeni, da 
imajo dejavniki, ki se  nanašajo na ciljne države, rahlo višji vpliv na odločitev o 
zaposlovanju v tujini. V povprečju je bila najvišje ocenjena (4,34) trditev ''bolj 
cenjeno znanje v tujini,'' temu je sledila tridtev ''več možnosti napredovanja v 
tujini,'' ki je v povprečju dosegla oceno 4,33. Najnižjo povprečno oceno (3,82) pa 
so anketiranci dodelili trditvi ''nepotizem v Sloveniji'' in trditvi ''politična 
nestabilnost Slovenije,'' ki je v povprečju dosegla oceno 3,85. 
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Koliko časa je preteklo od takrat, ko ste začeli razmišljati o 
zaposlitvi v tujini pa do takrat, ko ste se v tujini dejansko 

zaposlili? 

0–3 mesece 33,9 % 

3–6 mesecev 8,1 % 

6–12 mesecev 19,4 % 

Več kot 12 mesecev 38,7 % 

 

Koliko časa ste iskali zaposlitev v tujini? 

0–3 mesece 83,9 % 

3–6 mesecev 11,3 % 

6–12 mesecev 4,8 % 

Več kot 12 mesecev 0 % 

 

Ali ste najprej našli zaposlitev v tujini in se nato izselili, ali ste 
se najprej izselili in nato poiskali zaposlitev? 

Najprej zaposlitev in nato 
izselitev. 

43,5 % 

Najprej izselitev in nato 
zaposlitev. 

56,5 % 

Tabela 4: Razmišljanja in načrtovanje zaposlitve v tujini 
 
Z vprašanji v tabeli 4 smo hoteli izvedeti, kakšen je časovni okvir procesa 
zaposlovanja v tujini. Iskanje same zaposlitve v tujini niti približno ne traja tako 
dolgo kot odločanje o zaposlovanju v tujini. Odstotkovno največji delež 
anketirancev se o zaposlitvi v tujini odloča več kot 12 mesecev (39 %), medtem ko 
samo iskanje zaposlitve v tujini, po podatkih, ki smo jih prejeli od naših 
anketirancev, največkrat traja od 1 do 3 mesece (84 %). Zanimalo nas je tudi, ali 
so anketiranci najprej našli zaposlitev v tujini in se nato izselili iz Slovenije, ali je 
bilo ravno nasprotno. V tem primeru se je izkazalo, da je bilo več tistih, ki so se 
najprej izselili in šele nato poiskali zaposlitev (57%).    
 

 N Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon 

Neposredno pri delodajalcu 62 1 5 3,77 1,442 
Zavodi za zaposlovanje 60 1 5 2,18 1,513 
Kadrovske agencije 59 1 5 2,54 1,612 
Družina, prijatelji, znanci 60 1 5 2,72 1,552 
Socialna in družbena 
omrežja (npr. Linkedln) 

61 1 5 2,84 1,635 

Tabela 5: Opisna statistika aktivnosti iskanja zaposlitve v tujini preko določenih 
kanalov 
 
Naprej smo hoteli izvedeti, kako aktivno so anketiranci iskali zaposlitev v tujini 
preko zgoraj naštetih kanalov iskanja zaposlitve v tabeli 5. Posamezne kanale so 
ocenjevali od 1 (neaktivno) do 5 (zelo aktivno). Izračunali smo povprečja in 
najvišje povprečje se je pokazalo pri iskanju zaposlitve v tujini neposredno pri 
samem želenem delodajalcu (3,77). Najmanj aktivno pa so anketiranci iskali 
zaposlitev v tujini preko javnih zavodov za zaposlovanje (2,18).  
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Slika 11: Preko katerega kanala so anketirani dejansko dobili zaposlitev v tujini  
 
Slika 11 nam prikazuje, kako so anketiranci dejansko dobili zaposlitev v tujini. 
Največji delež anketirancev (47 %) je zaposlitev dobilo neposredno pri 
delodajalcu, kar se ujema s predhodnim rezultatom na vprašanje o kanalih iskanja 
zaposlitve v tujini. Glede na dobljene podatke pa lahko rečemo, da imajo zavodi 
za zaposlovanje precej majhno vlogo pri zaposlovanju v tujini, saj je preko 
zavodov zaposlitev v tujini dobilo samo 5% anketirancev. Preko kadrovskih agencij 
je zaposlitev v tujini dobilo 11% anketiranih, kar 15% anketiranih pa je zaposlitev v 
tujini dobilo preko spletnih socialnih in družbenih omrežij. Zaposlitev v tujini je s 
pomočjo družine, prijateljev ali znancev dobilo 23 % anketiranih.  
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Ali v tujini trenutno delate v stroki, 
za katero ste kvalificirani, izobraženi? 

Da 64,5 % 

Ne 35,5 % 

 

Koliko različnih zaposlitev ste v tujini 
že imeli? 

1 58,1 % 

2 25,8 % 

3 8,1 % 

4 ali več 8,1 % 

 

Ali je bila vaša prva zaposlitev v tujini 
v okviru vaše izobrazbe? 

Da 57,4 % 

Ne 42,6 % 

 

Ali ste bili pred odhodom v tujino kdaj 
zaposleni v Sloveniiji? 

Da 56,5 % 

Ne 43,5 % 

 

Koliko časa ste bili zaposleni 
v Sloveniji? 

0–1 leto 22,9 % 

1–3 leta 40 %  

3–5 let 11,4 % 

Več kot 5 let 25,7 % 

 

Ali je bila vaša zaposlitev v Sloveniji 
v okviru vaše izobrazbe? 

Da 62,9 % 

Ne 37,1 % 

 

Ali ste v vaši službi v tujini že 
napredovali? 

Da 48,3 % 

Ne 51,7 % 

Tabela 6: Rezultati anketnih vprašanj od 7 do 12 in 15 v odstotkih 
 
Anketirance smo spraševali tudi o kompatibilnosti njiihove zaposlitve v tujini z 
njihovo formalno izobrazbo (Tabela 6). Poklic, ki sovpada z njihovo izobrazbo, v 
tujini opravlja 65 % anketirancev Kar 57 % anketiranih je takšnih, pri katerih je 
bila tudi prva zaposlitev v tujini v okviru njihove izobrazbe, 57 % anketirancev je 
bilo pred odhodom v tujino zaposlenih v Sloveniji, od tega 40 % za obdobje od 1 do 
3 leta, kjer jih je skoraj 63 % opravljalo poklic za katerega so se izobraževali. V 
tujini je pri svoji zaposlitvi napredovalo 48 % anketirancev. 
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Slika 12: Povprečno zadovoljstvo z zaposlitvijo v Sloveniji glede na različne 
dejavnike 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšno je bilo zadovoljstvo z zaposlitvijo v 
Sloveniji in kakšno z zaposlitvijo v tujini (Slika 12). Anketiranci so zadovoljstvo 
ocenjevali od 1 (zelo nezadovoljni) do 5 (zelo zadovoljni). Povprečno zadovoljstvo 
z zaposlitvijo v Sloveniji je bilo najvišje pri ocenjevanju delovnih medsebojnih 
odnosov (3,03). Najnižje povprečje pa so anketiranci pripisali dodatnemu 
izobraževanju in usposabljanju (1,97).  
 
 

 
Slika 13: Povprečno zadovoljstvo z zaposlitvijo v tujini glede na določene 
dejavnike 
 
Razlike pri zadovoljstvu z zaposlitvijo v Sloveniji in v tujini, kot lahko vidimo, so 
precej očitne. Medtem ko je zadovoljstvo z dobrim plačilom v Sloveniji v 
povprečju doseglo samo 2,63, je isto zadovoljstvo v tujini doseglo 4,23, kar je tudi 
dejavnik najvišjega ocenjenega zadovoljstva pri zaposlitvi v tujini. Glede na 
pridobljene rezultate pa lahko rečemo, da so vsi dejavniki zaposlitve v tujini v 
povprečju višje ocenjeni kot isti dejavniki zaposlitve v Sloveniji.  
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V kateri tuji državi ste našli 
prvo zaposlitev? 

Avstrija 9,7 % 

Nemčija 4,8 % 

Francija 1,6 % 

Velika Britanija 51,6 % 

Nizozemska  0 % 

Baltske države 3,2 % 

ZDA 1,6 % 

Države Latinske Amerike 0 % 

Avstralija 4,8 % 

Kanada 3,2 % 

Države Azije 1,6 % 

Druge evropske države 17,7 % 

Koliko časa ste potrebovali 
za ureditev potrebne 

dokumentacije? 

0–3 mesece 85,5 % 

3–6 mesecev 14,5 % 

6–12 mesecev 0 % 

Ali se nameravate vrniti v 
Slovenijo? 

Da 25,8 % 

Ne 74,2 % 

Kateri izmed spodnjih razlogov 
najbolj ustreza vašim načrtom 

glede povratka v Slovenijo? 

Ko poteče delovna pogodba. 25 % 

Ko se bom upokojil. 0 % 

Ko bodo v Sloveniji ustvarili 
višji življenjski standard. 

31,3 % 

Ko bo v Sloveniji več prostih 
delovnih mest. 

12,5 % 

Čez 10 let. 0 % 

Ne vem še. 25 % 

Drugo. 6,3 % 

Ali ste odjavili stalno 
prebivališče v Sloveniji? 

Da 38,7 %  

Ne 61,3 % 

Ali menite, da je življenje v 
tujini boljše kot v Sloveniji? 

Da 83,9 % 

Ne 16,1 % 

Tabela 7: Urejanje dokumentacij v Sloveniji in v tujini, razmišljanja o Sloveniji in 
povratku ter ciljne države zaposlovanja v tujini 
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Zanimalo nas je, v kateri državi so anketiranci našli prvo zaposlitev v tujini, in 
večina, kar 52 %, je zaposlitev našla v Veliki Britaniji (Tabela 7). Sledile so druge 
države, pod katere so anketirani uvrstili ostale nenaštete evropske države, kot 
npr. Švica, Skandinavija, Poljska, Španija, Rusija, s skupno 18 %. Za njimi je 
sledila Avstrija z 10 %, kar je presenetljivo malo, saj gre za našo neposredno 
severno sosedo in bi pričakovali precej višji odstotek. Avstralija in Kanada sta pred 
ZDA, ki je dosegla samo 2 %. Za ureditev potrebne dokumenatacije je največ 
anketirancev (86 %) potrebovalo od 0 do 3 mesece. Anketirance smo povprašali 
tudi, ali se nameravajo vrniti v Slovenijo, pri čemer jih je 74 % odgovorilo, da tega 
namena nimajo. Če pa bi se vrnili, bi se jih največ vrnilo (31 %), če bi se v 
Sloveniji ustvaril višji življenjski standard, 25 % anketirancev se namerava vrniti v 
Slovenijo, ko jim poteče delovna pogodba, 25 % pa se glede te teme ni opredelilo.  
 
Zanimiv rezultat se pojavi, ko anketirance vprašamo o odjavi stalnega bivališča v 
Sloveniji. Kar 61 % anketirancev svojega stalnega bivališča v Sloveniji ni odjavilo, 
kar poraja vprašanje, kako zanesljivi so dejansko podatki, posredovani s strani 
medijev. Nenazadnje smo anketirance vprašali, če menijo, da je življenje v tujini 
boljše kot v Sloveniji. Zelo visok odstotek, skoraj 84 % jih meni, da je temu tako. 
 
 

 N Minimum Maksimum Povprečje Std.  
odklon 

Tuj jezik je velika ovira. 62 1 5 2,35 1,216 

Družbene norme so 
precej drugačne. 

61 1 5 3,18 0,992 

Narodni običaji so precej 
drugačni. 

61 1 5 3,25 0,994 

Delovni odnosi so zelo 
dobri. 

60 2 5 3,98 0,748 

Kulinarika je precej 
drugačna. 

60 1 5 3,52 1,157 

Tabela 8: Opisna statistika mnenja o tujini glede na določene dejavnike 
 
 
Anketirance smo vprašali tudi, kako se strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 
življenje v tujini (Tabela 8). Strinjanje so ocenjevali od 1, kar predstavlja popolno 
nestrinjanje, do 5, ki predstavlja popolno strinjanje. V povprečju se najbolj 
strinjajo s trditvijo, da so delovni odnosi v tujini zelo dobri (3,98). Delno se 
strinjajo s trditvijo, da so kulinarika (3,52) in narodni običaji (3,25) precej 
drugačni od tistega, česar so bili vajeni v Sloveniji. Prav tako se v povprečju delno 
strinjajo, da so v tujini družbene norme precej drugačne (3,18).  
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 N Minimum Maksimum Povprečje Std.  odklon 

Tuj jezik 62 1 5 4,24 0,935 

Družbene norme 61 2 5 4,23 0,643 

Narodni običaji 61 2 5 3,93 0,873 

Delovni odnosi 61 3 5 4,46 0,594 

Kulinarika 60 1 5 3,98 1,033 

Tabela 9: Opisna statistika za trditve o prilagoditvi na življenje v tujini glede na 
določene dejavnike 
 
Nazadnje smo hoteli tudi izvedeti, v kolikšni meri so se anketiranci prilagodili na 
življenje v tujini glede na zgoraj naštete trditve. Strinjanje so ocenjevali od 1, ki 
predstavlja popolno nestrinjanje, do 5, ki predstavlja popolno strinjanje. 
Povprečja nam prikažejo precej podobne rezultate. V povprečju so se najbolj 
prilagodili na delovne odnose (4,46), nato še na tuj jezik (4,24) in tuje družbene 
norme (4,23), kar nam pokažejo povprečja, ki so v vseh naštetih primerih višja od 
4. Malo nižje povprečje 3,93 in 3,98 imata trditvi glede prilagojenosti na narodne 
običaje in kulinariko v tujini.  

 
 
8.3. ANALIZA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Ali ima ekonomski dejavnik, torej boljša plača, 
največji vpliv na odločitev o zaposlovanju v tujini? 
 
Prvo raziskovalno vprašanje bomo preverili s parnim t-testom, zato smo postavili 
sledeči statistični hipotezi. 
 
H0: Pri odločitvi o zaposlovanju v tujini je dejavnik boljša plača v povprečju enako 
pomemben kot  ostali dejavniki.   
 
H1: Pri odločitvi o zaposlovanju v tujini je dejavnik boljša plača v povprečju 
pomembnejši od ostalih dejavnikov.  
 
Najprej smo hoteli izvedeti, kateri dejavnik je najpomembnejši pri odločanju o 
zaposlitvi v tujini. Ali je res, da je ekonomski dejavnik, torej boljša plača, 
najpomembnejši pri odločanju o zaposlovanju v tujini? S pomočjo parnega t-testa, 
smo dejavnik boljše plače primerjali z ostalimi dejavniki, kot so boljši življenjski 
standard v tujini, brezposelnost v Sloveniji, gospodarska nestabilnost Slovenije, 
politična nestabilnost Slovenije, boljši delovni pogoji v tujini, več možnosti za 
napredovanje v tujini, bolj cenjeno znanje v tujini in nepotizem v Sloveniji.  
Opisna statistika, ki se nanaša na prvo raziskovalno vprašanje, nam prikaže, 
kakšne so minimalne in maksimalne ocene posameznega dejavnika, kakšno je 
povprečje posameznih dejavnikov in kakšen je standardni odklon. V povprečju je 
bil najvišje ocenjen dejavnik ''bolj cenjeno znanje v tujini'', ki ima povprečje 4,34 
na 5-stopenjski lestvici. Takoj za tem sledi dejavnik ''več možnosti napredovanja v 
tujini,'' ki je dosegel povprečje 4,33. Če temeljito pregledamo tabelo, lahko 



Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija 
 

 
Adrijana Knežević: Dejavniki zaposlovanja mladih v tujini                                         stran 40 

opazimo, da so višja povprečja dosegali dejavniki, ki se nanašajo na tujino 
oziroma ciljno državo izseljencev.  

  N Min. Maks. Povprečje Std. 
odklon 

Boljša plača v tujini. 61 1 5 4,10 1,121 
Boljši življenjski standard v tujini. 61 1 5 4,13 1,056 
Brezposelnost v Sloveniji. 62 1 5 3,98 1,152 
Gospodarska nestabilnost Slovenije. 61 1 5 4,02 1,118 
Politična nestabilnost Slovenije. 61 1 5 3,85 1,223 
Boljši delovni pogoji v tujini. 61 1 5 4,21 1,018 
Več možnosti napredovanja v tujini. 61 2 5 4,33 0,870 
Bolj cenjeno znanje v tujini. 58 2 5 4,34 0,909 
Nepotizem v Sloveniji. 60 1 5 3,82 1,097 

Tabela 10: Opisna statistika za pomembnost dejavnikov zaposlovanja v tujini 
 
Povprečna razlika med pomembnostjo dejavnika boljša plača in boljši življenjski 
standard v tujini je negativna (-0,033), kar nakazuje, da je anketirancem v 
povprečju nekoliko bolj pomemben dejavnik boljši življenjski standard v tujini kot 
le boljša plača v tujini (Tabela 11). S 95-odstotno stopnjo zaupanja lahko trdimo, 
da je povprečna razlika med oceno omenjenih dejavnikov na intervalu [-0.31, 
0.244]. Ker interval zaupanja vsebuje 0, ne moremo zavrniti ničelne domneve, da 
se povprečni oceni dejavnikov statistično razlikujeta pri 5-odstotnem tveganju. 
Sklep lahko potrdimo tudi s pomočjo p-vrednosti, vendar moramo zaradi 
negativnih vrednosti povprečne razlike ter smeri predpostavke v alternativni 
hipotezi p vrednost najprej deliti z dve (saj gre za enostranski test) in nato odšteti 
od 1. Ničelne domneve o enaki povprečni oceni dejavnika boljša plača v tujini in 
boljši življenjski standard v tujini pri in na podlagi vrednosti p (0,594 > 0,05), ne 
moremo zavrniti 5-odstotnem tveganju.  
 
Povprečna razlika med oceno dejavnika boljša plača v tujini in brezposelnost v 
Sloveniji se giblje na intervalu [-0.207, 0.574], kar lahko trdimo s 95-odstotno 
stopnjo zaupanja. Interval zaupanja vsebuje 0, kar pomeni, da ne moremo zavrniti 
ničelne domneve, da se povprečni oceni dejavnikov boljša plača v tujini in 
brezposelnost v Sloveniji statistično razlikujeta pri 5-odstotnem tveganju. Ker gre 
za enostranski test in je pri tem paru povprečna razlika pozitivna (0,183), p-
vrednost delimo z 2. Na podlagi dobljene p-vrednosti (0,176 > 0,05, t=0.939) s 5-
odstotnim tveganjem ne moremo zavrniti ničelne domneve o enaki povprečni 
oceni dejavnikov boljša plača v tujini in brezposelnost v Sloveniji.  
 
95-odstotni interval zaupanja za razlike med oceno dejavnikov boljša plača in 
gospodarska nestabilnost Slovenije je enak [-0.243, 0.509]. Zaradi 0 v intervalu 
zaupanja ne moremo zavrniti domneve, da se povprečni oceni omenjenih 
dejavnikov statistično značilno razlikujeta pri 5-odstotnem tveganju. Sklep 
potrdimo tudi na podlagi p-vrednosti , ki jo zaradi enostranskega testa najprej 
delimo z 2 in nato odštejemo od 1, zaradi negativne povprečne razlike. Dobljena 
p-vrednost  (0,241 > 0,05) nam pokaže, da ničelne domneve o enaki povprečni 
oceni dejavnikov boljša plača in gospodarska nestabilnost Slovenije ne moremo 
zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. 
Ker je povprečna razlika med oceno dejavnika boljša plača in politična 
nestabilnost Slovenije pozitivna (0,3), p-vrednost zaradi enostranskega testa samo 
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delimo z 2. Dobljena vrednost (0,066) nam pove, da domneve o enaki povprečni 
oceni dejavnika boljša plača in politična nestabilnost Slovenije ne moremo zavrniti 
pri 5-odstotnem tveganju.  
 
Povprečna razlika med pomembnostjo dejavnika boljša plača v tujini in boljši 
delovni pogoji v tujini je negativna (-0,067) in se s 95-odstotno stopnjo zaupanja 
giblje na intervalu [-0.371, 0.237]. Dobljeno p-vrednost zaradi enostranskega testa 
najprej delimo z 2 in nato odštejemo od 1, zaradi negativnega predznaka pri 
povprečni razliki. Na podlagi dobljene p-vrednosti  (0,689) lahko trdimo, da 
ničelne domneve o enakosti povprečnih ocen dejavnikov boljša plača v tujini in 
boljši delovni pogoji v tujini ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. 
 
Zaradi negativne povprečne razlike med oceno dejavnika boljša plača v tujini in 
več možnosti napredovanja v tujini (-0,183), moramo pri izračunu p-vrednosti  
uporabiti formulo 1-(p/2). Izračunana p-vrednost (je enaka 0,903 > 0,05), kar 
pomeni, da ničelne domneve o enakosti povprečnih ocen dejavnikov boljša plača v 
tujini in več možnosti napredovanja v tujini ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem 
tveganju. 
 
Med pomembnostjo dejavnikov boljša plača v tujini in bolj cenjeno znanje v tujini 
je povprečna razlika ponovno negativna (-0,207) in se s 95-odstotnim zaupanjem 
giblje na intervalu [-0.501, 0.088]. Ker gre za enostranski test, moramo vrednost p 
najprej deliti z 2 in zaradi negativnega predznaka pri povprečni razliki nato še 
odšteti od 1. Dobljena p-vrednost  je enaka 0,918 > 0,05, torej ničelne domneve o 
enaki povprečni oceni dejavnika boljša plača v tujini in bolj cenjeno znanje v 
tujini ne moremo zavrniti pri 5-odstotnem tveganju. 
 
Ker je povprečna razlika med pomembnostjo dejavnika boljša plača v tujini in 
nepotizem v Sloveniji pozitivna (0,305), p-vrednost (0,063) zaradi enostranskega 
testa delimo z 2 in dobimo novo vrednost p (0,0315 < 0,05), ki potrdi, da ničelno 
domnevo o enaki povprečni oceni med omenjenima dejavnikoma lahko zavrnemo 
pri 5-odstotnem tveganju. Povprečna ocena dejavnika boljša plača v tujini (4,10) 
je tako statistično značilno višja od povprečne ocene dejavnika nepotizem v 
Sloveniji (3,82) pri 5% tveganju (Tabela 10). 
 
Po podrobnejšem pregledu povprečij pomembnosti vpliva posameznih dejavnikov 
(Tabela 10) pa se pokaže dokaj jasna razporeditev vpliva dejavnikov na 
zaposlovanje v tujini. Med dejavnike, ki imajo povprečno višji vpliv, spadajo 
dejavniki potega, torej tisti dejavniki, ki izvirajo iz ciljnega območja 
potencialnega migranta in opredeljujejo prednosti. Če bi s tem nadaljevali v 
ekstremnosti, bi potem takem lahko rekli, da stanje v domačem okolju niti ni tako 
pomembno, vse dokler je v tujini stanje boljše. Vendar pa zaradi tako majhnih in 
statistično nepomembnih razlik, tega ne moremo trditi. Trdimo lahko samo to, da 
so si dejavniki, ki vplivajo na odločitev o zaposlovanju v tujini, po pomembnosti 
precej podobni. 
 
Glede na rezultate izvedenih testov, lahko na prvo raziskovalno vprašanje 
odgovorimo, da dejavnik boljša plača v tujini nima največjega vpliva na odločitev 
o zaposlovanju v tujini in da v povprečju ne obstajajo statistično značilne razlike 
med dejavniki, razen pri primerjanju dejavnika boljša plača v tujini in nepotizem 
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v Sloveniji, kjer nam je parni t-test podal p-vrednost  0,0315 < 0,05, kar pomeni, 
da statistično pomembne razlike obstajajo pri 5% tveganju. Vrednost povprečne 
razlike (0,305) pa nakazuje, da je anketirancem v tem primeru nekoliko bolj 
pomemben dejavnik boljša plača v tujini kot nepotizem v Sloveniji. 
 

 
Boljša 
plača 

Parne razlike    
Povpreč. 
razlika 

Std. 
odklon 

Std. 
napaka 
povprečja 

95-odstotni interval 
zaupanja 

t sp p  
(2-
str.) 

Spodnja Zgornja    
Boljši 
življenjski 
standard v 
tujini. 

-0,033 1,080 0,138 -0,309 0,244 -0,237 60 0,813 

Brezposelnost 
v Sloveniji. 

0,183 1,513 0,195 -0,207 0,574 0,939 59 0,352 

Gospodarska 
nestabilnost v 
Sloveniji. 

0,133 1,455 0,188 -0,243 0,509 0,710 59 0,481 

Politična 
nestabilnost v 
Sloveniji. 

0,3 1,522 0,196 -0,093 0,693 1,527 59 0,132 

Boljši delovni 
pogoji v 
tujini. 

-0,067 1,177 0,152 -0,371 0,237 -0,439 59 0,622 

Več možnosti 
napredovanja 
v tujini. 

-0,183 1,081 0,140 -0,463 0,096 -1,313 59 0,194 

Bolj cenjeno 
znanje v 
tujini. 

-0,207 1,12 0,147 -0,501 0,088 -1,407 57 0,165 

Nepotizem v 
Sloveniji. 

0,305 1,235 0,161 -0,017 0,627 1,897 58 0,063 

Tabela 11: Parni t-test, primerjanje dejavnika boljša plača z ostalimi dejavniki  
 
Raziskovalno vprašanje 2: Ali se pri iskanju zaposlitve v tujini iskalci zaposlitve 
pogosteje obrnejo po pomoč h kadrovskim agencijam kot družini, prijateljem ali 
znancem? 
 
Tudi pri drugem raziskovalnem vprašanju bomo uporabili parni t-test, zato smo si 
postavili sledeči statistični hipotezi. 
 
H0: Iskalci zaposlitve v tujini si v povprečju enako pogosto pomagajo s kadrovskimi 
agencijami kot z izkušnjami, poznanstvi družine, prijateljev, znancev. 
 
H1: Iskalci zaposlitve v tujini si v povprečju bolj pogosto pomagajo s kadrovskimi 
agencijami, kot z izkušnjami in poznanstvi družine, prijateljev, znancev. 
 

 Povprečje N Std. odklon Std. napaka 
povprečja 

 

Kadrovske agencije 2,54 59 1,612 ,210 

Družina, prijatelji, 
znanci 

2,71 59 1,565 ,204 

Tabela 12: Opisna statistika za iskanje zaposlitve v tujini preko določenih kanalov 
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Hoteli smo izvedeti, ali se iskalci zaposlitve v tujini pogosteje obrnejo po pomoč h 
kadrovskim agencijam kot pa k morebitnim družinskim članom, prijateljem ali 
znancem? Tudi pri tem vprašanju smo si pomagali s parnim t-testom, ki nam je 
pokazal, da si v povprečju iskalci zaposlitve v tujini enako pomagajo tako s 
kadrovskimi agencijami kot z družinskimi člani, prijatelji in znanci.  
Povprečna razlika med izpostavljenima kanaloma iskanja zaposlitve je negativna (-
0,169) in se s 95-odstotno stopnjo zaupanja giblje na intervalu [-0,740, 0,401]. Ker 
interval zaupanja vsebuje 0, ne moremo zavrniti ničelne domneve, da si iskalci 
zaposlitve v tujini v povprečju enako pogosto pomagajo tako s kadrovskimi 
agencijami kot z družinskimi člani, prijatelji ali znanci. Sklep lahko potrdimo tudi 
z interpretacijo p-vrednosti  (0,555), ki jo zaradi enostranskega testa najprej 
delimo z 2 in nato še odštejemo od 1. Dobljena p-vrednost  (0,7225 > 0,05) torej 
pomeni, da ničelne domneve o enaki povprečni uporabi izpostavljenih kanalov 
iskanja zaposlitve v tujini s 5-odstotnim tveganjem ne moremo zavrniti (Tabela 
13). 
 
Pravzaprav iskalci zaposlitve v tujini zelo pogosto uporabljajo vse kanale iskanja 
zaposlitve, največkrat pa delo iščejo kar neposredno pri samem delodajalcu. 
Glede na to, da je evropska komisija v zadnjem času dala velik poudarek pomoči 
pri zaposlovanju mladih in razvila ogromno mrežo svetovalcev in javnih zavodov, 
je iskanje zaposlitve v tujini preko zavodov za zaposlovanje še vedno manj 
priljubljeno.  
Razlike se pojavijo pri dejanskem zaposlovanju, kjer v povprečju več iskalcev 
zaposlitve v tujini dejansko tudi dobi zaposlitev s pomočjo družinskih članov, 
prijateljev ali znancev kot preko kadrovskih agencij. Zaposlovanje preko javnih 
zavodov se je v našem primeru pokazalo za precej redko in je pristalo na dnu 
lestvice. Zavodom sledijo kadrovske agencije, njim pa družbena in socialna 
omrežja ter priporočila ali ekspatriatizem. Še vedno največ iskalcev zaposlitve le-
to dobi neposredno pri delodajalcu samem, omembe vredno je tudi povečanje 
vloge socialnih in družbenih omrežij, kot je npr. Linkedln.  

 
Primerjalni 
par 

Parne razlike    
Povprečj
e 

Std. 
odklon 

Std. 
napaka 
povprečja 

95-odstotni interval 
zaupanja 

t sp p 
(2-
str.) 

Spodnja Zgornja    

Kadrovska 
agencija  
------------- 
Družina, 
prijatelji, 
znanci 

 
 

-0,169 

 
 

2,191 

 
 

0,285 

 
 

-0,740 

 
 

0,401 

 
 

-0,594 

 
 

58 

 
 

0,555 

Tabela 13: Parni t-test, primerjanje kadrovskih agencij in poznanstev kot kanalov 
iskanja zaposlitve v tujini 
 
Raziskovalno vprašanje 3: Za katere države se iskalci zaposlitve v tujini 
največkrat odločijo? 
 
H0a: Pri iskalcih zaposlitve v tujini so Evropske države v povprečju enako 
priljubljene kot druge države po svetu. 
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H1a: Pri iskalcih zaposlitve v tujini so Evropske države v povprečju bolj priljubljene 
kot ostale države po svetu. 
 
H0b: Pri iskalcih zaposlitve v tujini je Velika Britanija v povprečju enako 
priljubljena kot druge države po svetu. 
H1b: Pri iskalcih zaposlitve v tujini je Velika Britanija v povprečju bolj  priljubljena 
kot druge države po svetu 
 
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju bomo prav tako uporabili parni t-test. 
Evropske države, ki smo jih navedli v vprašalniku (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, 
Francija, Baltske države) z izjemo Velike Britanije, katere ocene toliko odstopajo, 
da zvišajo skupno povprečje Evropskih držav v primerjavi z ostalimi neevropskimi 
državami, smo združili v eno skupino skupaj z evropskimi državami, ki so bile 
navedene pod drugo, in jih s parnim t-testom primerjali z drugimi neevropskimi 
državami (ZDA, Kanada, Avstralija, države Azije, države Latinske Amerike), ki smo 
jih prav tako združili v skupino ostale države. Nato smo še posebej testirali 
priljubljenost Velike Britanije v primerjavi z ostalimi neevropskimi državami. 
Postavili smo naslednje hipoteze: 
 
Povprečna razlika pri prvem primerjanem paru Evropskih držav z ostalimi državami 
po svetu je 6,46 in se s 95-odstotno stopnjo zaupanja giblje na intervalu [6,010, 
7,282]. Ker interval zaupanja ne vsebuje 0, lahko zavrnemo ničelno domnevo, da 
so Evropske države v povprečju enako priljubljene kot ostale države po svetu pri 
5-odstotnem tveganju. Sklep potrdimo s p-vrednostjo  (0,000 < 0,05), ki nam prav 
tako pokaže, da ničelno domnevo s 5-odstotnim tveganjem lahko zavrnemo 
(Tabela 15). Torej, povprečna priljubljenost evropskih držav med iskalci zaposlitve 
je statistično značino višja (7,89) kot priljubljenost ostalih držav, ki so bile 
ocenjene s povprečno oceno 1,24 (Tabela 14)  
 
Pri primerjavi Velike Britanije z ostalimi državami sveta je povprečna razlika 
1,432 in se s 95-odstotno stopnjo zaupanja giblje na intervalu [1,051, 1,813]. Tudi 
ta interval zaupanja ne vsebuje 0, zatorej lahko pri 5-odstotnem tveganju 
zavrnemo ničelno domnevo H0b,  da je Velika Britanija v povprečju enako 
priljubljena destinacija za iskalce zaposlitve v tujini kot ostale države po svetu. P-
vrednost  (0,000 < 0,05) le še potrdi naš sklep. 
 
Ker se je pri obeh primerjalnih parih izkazalo, da statistično značilne razlike 
obstajajo, smo se odločili podrobneje pregledati še primerjalne pare posameznih 
držav. 
 

 Povprečje N Std. odklon Std. napaka 
povprečja 

Par 1 

Evropske države 7,8857 35 1,89071 ,31959 

Ostale države 
 

1,2400 35 ,42510 ,07185 

Par 2 
Velika Britanija 2,75 56 1,365 ,182 

Ostale države 1,3179 56 ,43447 ,05806 

Tabela 14: Opisna statistika za iskanje zaposlitve v tujini po državah 
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 Parne razlike t sp p. 
(2-

str.) 
Povprečje Std. 

odklon 
Std. 

napaka 
povprečja 

95-odstotni 
interval zaupanja 

Spodnja Zgornja 

Par 1 

Evropske 
države  
Ostale države 
 

6,64571 1,85160 ,31298 6,00967 7,28176 21,234 34 ,000 

Par 2 
Velika Britanija  
Ostale države 

1,43214 1,42179 ,18999 1,05138 1,81290 7,538 55 ,000 

Tabela 15: Parni t-test, priljubljenost Evropskih in neevropskih držav pri iskalcih 
zaposlitve v tujini 
 
Statistično pomembne razlike se pokažejo pri primerjanju iskanja zaposlitve v 
Avstriji ali državah Latinske Amerike, kjer nam vrednost p (0,011 < 0,05) pri 5-
odstotnem tveganju pokaže, da lahko ničelno hipotezo zavrnemo in glede na 
pozitivno povprečno razliko (0,357) rečemo, da iskalci v povprečju bolj aktivno 
iščejo zaposlitev v Avstriji kot pa v državah Latinske Amerike. Statistično značilne 
razlike se pokažejo tudi pri primerjanju Francije z ZDA, kjer je p-vrednost  (0,01 < 
0,05) kar pri 5-odstotnem  tveganju pomeni, da statistično pomembne razlike 
obstajajo in se iskalci zaposlitve glede na negativno povprečno razliko v povprečju 
bolj nagibajo k iskanju zaposlitve v ZDA. Statistično pomembne razlike se pojavijo 
tudi pri primerjanju Francije z Avstralijo, kjer je p-vrednost  (0,001 < 0,05) in 
Kanado s p-vrednostjo  (0,011 < 0,05), kjer se iskalci zaposlitve, glede na 
negativne predznake povprečnih razlik (-0,429 in -0,232), v povprečju večkrat 
odločijo za iskanje zaposlitve v Avstraliji in Kanadi. Velika Britanija prevladuje pri 
vseh primerjavah in je tako najbolj priljubljena država za iskanje zaposlitve. Pri 
primerjanju Avstralije z Nizozemsko in Baltskimi državami so se pojavile 
statistično pomembne razlike, saj je pri prvi (Nizozemska) p-vrednost  (0,04 < 
0,05) in pri drugi (Baltske države) p-vrednost  (0,005 < 0,05), kar pomeni, da se, 
glede na negativne predznake povprečnih razlik (-0,304 in -0,411), v povprečju 
iskalci zaposlitve v tujini večkrat odločijo za iskanje le-te v Avstraliji kot pa v 
Baltskih državah ali na Nizozemskem (Tabela 16). 

 Parne razlike t sp p (2-

str.) Povprečje Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

povprečja 

95-odstotni 

interval zaupanja 

Spodnja Zgornja 

Par 

1 

Avstrija – države 

Latinske 

Amerike 

,357 1,017 ,136 ,085 ,629 2,629 55 ,011 

Par 

2 

Francija – 

Združene države 

Amerike 

-,268 ,751 ,100 -,469 -,067 -2,671 55 ,010 

Par 

3 

Francija – 

Avstralija 
-,429 ,871 ,116 -,662 -,195 -3,683 55 ,001 
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Par 

4 

Francija – 

Kanada 
-,232 ,660 ,088 -,409 -,055 -2,631 55 ,011 

Par 

5 

Nizozemska – 

Avstralija 
-,304 1,077 ,144 -,592 -,015 -2,109 55 ,040 

Par 

6 

Baltske države – 

Avstralija 
-,411 1,041 ,139 -,689 -,132 -2,954 55 ,005 

Tabela 16: Parni t-test, primerjava priljubljenosti po posameznih parih držav 
 
Glede na vse večji trend izseljevanja smo hoteli vedeti, kam se mladi Slovenci 
selijo in katere so tiste države, ki so med mladimi iskalci zaposlitve v tujini 
najbolj priljubljene. Primerjali smo nekaj posameznih evropskih držav z ostalimi 
državami po svetu in dobili zanimive podatke. Vsakdo bi pomislil, da bodo 
evropske države bolj priljubljene med mladimi iskalci zaposlitve v tujini, saj gre 
za začetek kariere, ko je stanje še dokaj nestabilno in bližina družine predstavlja 
večji občutek varnosti za posameznika, vendar to drži le za nekatere evropske 
države. Med daleč najbolj priljubljenimi je Velika Britanija, kar je precej 
razumljivo, saj znanje tujega jezika ne predstavlja velike ovire, konec koncev se 
angleščine v slovenskih šolah učimo že od malih nog. Oddaljenost je sicer nekoliko 
večja, vendar se je v evropskem prostoru razvilo toliko nizkocenovnih letalskih 
prevoznikov, da tudi to ne predstavlja ovire. Velika Britanija sicer nima ravno 
najvišje minimalne plače, je pa ta vrednost za približno 400 evrov višja kot v 
Sloveniji. Med ostalimi evropskimi državami so priljubljene tudi Avstrija, Nemčija 
in Švica. Zanimivo je omeniti priljubljenost Avstralije v primerjavi s Francijo, 
Nemčijo, Nizozemsko in baltskimi državami, kjer se Avstralija izkaže za bolj 
priljubljeno. Med najmanj priljubljene ciljne destinacije iskalcev zaposlitve v 
tujini pa spadajo države Azije in države Latinske Amerike, kar vzbuja interes, saj 
se ravno te države trenutno kažejo kot dobro razvijajoča gospodarstva. Verjetno 
je znanje oziroma neznanje tujega jezika pomembna ovira, poleg tega pa je 
recimo v državah Latinske Amerike kriminal precej višji kot v evropskih državah in 
verjetno so to tudi razlogi za nepriljubljenost teh držav med iskalci zaposlitve v 
tujini. 
 
Slika 14 nam prikazuje povprečno aktivnost iskanja zaposlitve v posameznih 
državah in precej očitno je, da je Velika Britanija pri iskalcih zaposlitve v tujini 
najbolj priljubljena. Pod drugo spadajo ostale evropske države, nato sledita 
Avstrija in Avstralija, za njima pa Nemčija, ZDA in Kanada. Zadnja tri mesta 
zasedajo Baltske države, Francija in države Latinske Amerike.  
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Slika 14: Povprečna aktivnost iskanja zaposlitve v posameznih državah 
 
 
Raziskovalno vprašanje 4: Ali se zadovoljstvo izseljencev z zaposlitvijo v tujini 
razlikuje med tistimi, ki so bili prej že zaposleni v Sloveniji, in med tistimi, ki so 
prvo zaposlitev dobili v tujini? 
 
Za ugotavljanje razlik v zadovoljstvu z zaposlitvijo bomo uporabili t-test za 
neodvisna vzorca in postavili ustrezni statistični hipotezi. 
 
H0: Izseljenci, ki so nekoč že bili zaposleni v Sloveniji, so v povprečju enako 
zadovoljni s svojo zaposlitvijo v tujini kot tisti, ki v Sloveniji niso bili nikoli 
zaposleni. 
 
H1: Tisti izseljenci, ki so nekoč že bili zaposleni v Sloveniji, so v povprečju bolj 
zadovoljni s svojo zaposlitvijo v tujini kot tisti, ki v Sloveniji niso bili nikoli 
zaposleni. 
 

Ali ste bili pred odhodom v tujino 
kdaj zaposleni v Sloveniji? 

N Povprečje Std. 
odklon 

Std. odmik 
povprečja 

Dobro plačilo. Da 35 4,26 0,852 0,144 

 Ne 27 4,19 0,921 0,177 

Dobri delovni pogoji. Da 34 4,21 0,77 0,132 

 Ne 27 4,19 0,786 0,151 

Možnosti za napredovanje. Da 34 4,12 1,038 0,178 

 Ne 27 4,22 0,892 0,172 

Dodatno izobraževanje in 
usposabljanje. 

Da 34 4,09 0,9 0,154 

 Ne 27 3,81 1,111 0,214 

Dober vodilni kader. Da 34 3,97 0,937 0,161 

 Ne 27 3,81 1,145 0,22 
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Dobri medsebojni odnosi. Da 34 4,21 0,88 0,151 

 Ne 27 4,22 0,801 0,154 

Tabela 17: Opisna statistika za različne dejavnike zadovoljstva z zaposlitvijo v 
tujini glede na to, ali so bili anketiranci pred tem že zaposleni v Sloveniji ali ne 
 
Zadovoljstvo z zaposlitvijo v tujini smo opredelili z različnimi dejavniki, katere 
smo nato primerjali v skupinah tistih, ki so ali niso bili zaposleni v Sloveniji pred 
odhodom v tujino. Pri prvem dejavniku zadovoljstva z zaposlitvijo v tujini, to je 
dobro plačilo, je Levenov test enakosti varianc pokazal p-vrednost  0,540 > 0,05 
(Tabela 18), kar pomeni, da lahko predpostavko o homogenosti varianc obdržimo 
pri 5% tveganju in tabelo lahko beremo dalje v prvi vrstici. S 95-odstotno stopnjo 
zaupanja lahko trdimo, da je povprečna razlika (0,072) med ocenama dejavnika 
dobro plačilo na intervalu [-0.380, 0.524]. P-vrednost p (0,376 > 0,05) pa nam 
pove, da razlika med aritmetičnima sredinama obeh skupin anketirancev pri 
dejavniku dobro plačilo ni statistično značilna pri 5% tveganju, zatorej ničelno 
domnevo o povprečni enakosti zadovoljstva z zaposlitvijo v tujini glede na 
dejavnik dobro plačilo med tistimi, ki so ali niso pred tem že bili zaposleni v 
Sloveniji, ne moremo zavrniti. P-vrednost (0,976 > 0,05) Levenovega testa pri 
dejavniku dobri delovni odnosi nam pove, da lahko predpostavko o homogenosti 
varianc potrdimo. Povprečna razlika (0,021) med ocenami dejavnika dobri delovni 
pogoji se s 95-odstotno stopnjo zaupanja giblje na intervalu [-0.380, 0.422]. P-
vrednost (0,459>0,05) nam pokaže , da  ničelne domneve o povprečnem z 
zadovoljstvom z zaposlitvijo v tujini glede na dejavnik dobri delovni pogoji, ne 
moremo zavrniti pri 5 %  tveganju, torej razlike pri ocenjevanju dejavnika dobri 
delovni pogoji niso statistično značilne pri 5 % tveganju med obema skupinama 
anketirancev. 
Levenov test nam pri dejavniku možnosti za napredovanje poda p-vrednost  (0,587 
> 0,05), kar pomeni, da lahko domnevo o enakosti varianc. Povprečna razlika je 
pri tem dejavniku -0,105 in s 95-odstotno stopnjo zaupanja giblje na intervalu [-
0,608, 0,399]. T-test nam poda p-vrednost  (0,661 > 0,05), kar pomeni, da 
domneve, ki predpostavlja v povprečju enako zadovoljstvo med skupinama glede 
na dejavnik možnosti za napredovanje, ne moremo zavrniti pri 5% tveganju. 
Dejavnik dodatno izobraževanje in usposabljanje ima pri Levenovem test p-
vrednost  (0,246 > 0,05), kar pomeni, da potrdimo predpostavko o homogenosti 
varianc. P-vrednost  (0,164 > 0,05) pri t-testu pa pokaže, da ne moremo zavrniti 
ničelne domneve pri 5% tveganju, torej da statistično značilnih razlik med 
skupinama glede na omenjeni dejavnik ni. Levenov test nam pri dejavniku dober 
vodilni kader poda p-vrednost  (0,112 > 0,05), to pomeni, da potrdimo 
predpostavko o homogenosti varianc. Povprečna razlika (0,156) se s 95-odstotno 
stopnjo zaupanja giblje na intervalu [-0,377, 0,689]. P-vrednost (0,281 > 0,05) pri 
t-testu pokaže, da ne moremo zavrniti ničelne domneve o povprečni enakosti 
zadovoljstva z zaposlitvijo v tujini glede na dejavnik dober vodilni kader  pri 5 % 
tveganju, torej ni da statistično značilnih razlik pri ocenjevanju dejavnika dober 
vodilni kader med skupinama ni. Zadnji dejavnik zadovoljstva z zaposlitvijo v 
tujini so dobri medsebojni odnosi, katerega povprečna razlika v ocenjevanju znaša 
-0,16. Levenov test potrdi predpostavko o homogenosti varianc s p-vrednostjo 
(0,605 > 0,05) in p-vrednost pri t-testu (0,471 > 0,05) nam pokaže, da ni 
statistično značilnih razlik pri ocenjevanju dejavnika dobri medsebojni odnosi. 
Torej ničelne domneve o povprečni enakosti zadovoljstva z zaposlitvijo v tujini 
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glede na to, ali so bili anketiranci pred tem že zaposleni v Sloveniji ali ne,ne 
moremo zavrniti.  

Tabela 18: T– test za ugotavljanje razlik pri zadovoljstvu z zaposlitvijo doma in v 
tujini 
 
Prikazati smo hoteli še skupno zadovoljstvo z zaposlitvijo v tujini ne glede na to, 
ali so bili anketiranci že pred odhodom v tujino zaposleni v Sloveniji ali ne. 
Povprečje skupnega zadovoljstva, ki smo ga izračunali kot povprečje odgovorov na  
šest trditev iz tabele 17 na 5-stopenjski lestvici je znašalo 4,11, kar pomeni, da so 
anketiranci z zaposlitvijo v povprečju zadovoljni do zelo zadovoljni. 
 

 N Minimum Maximum Sum Povprečj
e 

Std. odklon 

zadovoljstvo 61 2,33 5,00 250,67 4,1093 ,69979 
 61      

Tabela 19: Opisna statistika skupnega zadovoljstva z zaposlitvijo v tujini 
 
 
Raziskovalno vprašanje 5: Ali je več kot tri četrtine iskalcev zaposlitve v tujini 
dejansko tudi dobilo zaposlitev preko kadrovskih agencij? 
 
Za preverjanje petega raziskovalnega vprašanja bomo uporabili binomski test 
deležev in temu primerno smo postavili tudi statistični hipotezi. 
 
H0: Delež izseljencev, ki so dobili zaposlitev v tujini preko kadrovskih agencij, je 
enak 0,75 (p = 0,75). 
 
H1: Delež izseljencev, ki so dobili zaposlitev v tujini preko kadrovskih agencij, je 
večji kot 0,75 (p > 0,75).  

 
Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F Sig. t Sp p Razlika 

povprečja 

Std. napaka 

povprečja 

95-odstotni interval 
zaupanja 

Spodnja Zgornja 

Dobro plačilo.  ,381 ,540 ,318 60 ,751 ,072 ,226 -,380 ,524 

Dobri delovni 

pogoji. 
 ,001 ,976 ,103 59 ,918 ,021 ,200 -,380 ,422 

Možnosti za 

napredovanje. 
 ,298 ,587 -,416 59 ,679 -,105 ,252 -,608 ,399 

Dodatno 

izobraževanje in 

usposabljanje. 

 1,374 ,246 1,062 59 ,292 ,273 ,257 -,242 ,788 

Dober vodilni 

kader. 
 2,597 ,112 ,585 59 ,561 ,156 ,266 -,377 ,689 

Dobri medsebojni 

odnosi. 
 ,271 ,605 -,075 59 ,941 -,016 ,218 -,453 ,420 
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Za analizo raziskovalnega vprašanja št. 5 smo uporabili binomski test deležev. Da 
bi ga lahko izvedli, smo kanale pridobivanja zaposlitve združili v dve skupini. Prva 
skupina predstavlja anketirance, ki so zaposlitev v tujini dobili s pomočjo 
kadrovskih agencij. V drugo skupino pa spadajo tisti anketiranci, ki so zaposlitev v 
tujini dobili  neposredno pri delodajalcu, preko javnih zavodov za zaposlovanje, 
preko poznanstev ali družinskih vezi ali na kakšen drug način. Za binomski test 
deležev  smo izračunali meje intervala (0.05, 0.17), na katerem se nahaja delež s 
95% stopnjo zaupanja. Na podlagi rezultata binomskega testa deležev v tabeli 20 
zavrnemo ničelno domnevo pri 5-odstotnem tveganju, kar pomeni, da je delež 
slovenskih izseljencev, ki so dobili zaposlitev v tujini preko kadrovskih agencij, 
manjši od 0,75, zatorej delež iskalcev zaposlitve v tujini, ki so dobili zaposlitev 
preko kadrovskih agencij ne presega 75 %. 

 

 kategorija N Opazovani delež Testni delež  p 

 

Skupina 1 Kadrovske agencije 7 ,11 ,75 ,000a 

Skupina 2 Ostali kanali 55 ,89   

Total  62 1,00   

Alternativna hipoteza domneva, da je delež primerov v prvi skupini manjši kot 0,75 

Tabela 20: Binomski test kanalov pridobivanja zaposlitve 
 
Javni zavodi za zaposlovanje in kadrovske agencije ne igrajo pomembne vloge pri 
zaposlovanju v  tujini. Še vedno se največ iskalcev zaposlitve v tujini zaposli 
neposredno pri delodajalcu, kjer so najbrž tudi sami najprej iskali zaposlitev. 
Drugi najpomembnejši način zaposlovanja v tujini pa so družinske ali prijateljske 
vezi, kar je precej razumljivo, saj je lažje zaposliti nekoga, ki ga zaposleni v 
danem podjetju že poznajo in zanj dajo priporočila. Omembe vredno je tudi 
povečanje vloge socialnih in družbenih omrežij, kot je npr. Linkedln. 
Torej odgovor na 5 raziskovalno vprašanje je negativen, kar pomeni, da več kot tri 
četrtine iskalcev zaposlitve v tujini, le-te ni dobilo preko kadrovskih agencij. 
 
 
Raziskovalno vprašanje 6: Ali je bila prva zaposlitev izseljencev z višjo izobrazbo 
v okviru njihove formalne izobrazbe? 
 
Pri šestem raziskovalnem vprašanju bomo uporabili hi-kvadrat test, zatorej smo 
oblikovali ustrezni statistični hipotezi. 
 
H0: Stopnja izobrazbe izseljencev ni povezana z opravljanjem svojega poklica pri 
prvi zaposlitvi v tujini.  
 
H1: Stopnja izobrazbe izseljencev je povezana z opravljanjem svojega poklica pri 
prvi zaposlitvi v tujini. 
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Za lažje razumevanje smo pripravili dve skupini stopnje izobrazbe, in sicer v 
prvo skupino spadajo osnovnošolska, srednješolska in poklicna stopnja 
izobrazbe. V drugo skupino pa spadajo vse stopnje izobrazbe, ki so višje od V. 
stopnje izobrazbe. Tabela 21 nam prikaže, koliko anketirancev je pri prvi 
zaposlitvi v tujini dejansko opravljalo poklic, za katerega so se izobraževali. 
Pri prvi skupini je 55 % anketirancev pri prvi zaposlitvi v tujini opravljalo 
poklic v okviru njihove formalne izobrazbe, 45 % anketirancev pa pri prvi 
zaposlitvi v tujini ni opravljajo poklica v okviru njihove izobrazbe. V drugi 
skupini pa je 58,5 % anketiranih pri svoji prvi zaposlitvi v tujini opravljalo 
poklic v okviru njihove izobrazbe in 41,5 % anketirancev ni opravljalo poklica v 
okviru njihove formalne izobrazbe pri prvi zaposlitvi v tujini. 

 

 Izobrazba Ali je bila vaša prva 
zaposlitev v tujini v 

okviru vaše 
izobrazbe? 

Skupno 

V, 
stopnja 
ali 
manj 

 Da Ne  

N 11 9 20 

% glede na izobrazbo 55,00 % 45,00 % 100,00 % 

% glede na prvo zaposlitev 31,40 % 34,60 % 32,80 % 

VI. 
stopnja 
ali več 

N 24 17 41 

% glede na izobrazbo 58,50 % 41,50 % 100,00 % 

% glede na prvo zaposlitev 68,60 % 65,40 % 67,20 % 

Tabela 21:Križna tabela povezave med prvo zaposlitvijo v tujini in stopnjo 
izobrazbe 
 
 
Hi-kvadrat test nam prikaže p-vrednost  (0,793 > 0,05) kar pomeni, da 
spremenljivki izobrazba in prva zaposlitev v tujini nista statistično značilno 
povezani pri 5-odstotnem tveganju (Tabela 22). Rezultat statističnega testa, torej 
nepovezanost stopnje izobrazbe z opravljanjem prve zaposlitve v tujini, lahko 
razložimo s tem, da si posamezniki, ki se v tujino najprej izselijo in šele nato 
iščejo zaposlitev, verjetno najprej poiščejo katero koli zaposlitev, saj morajo 
pokriti stroške migracije, ki verjetno nikoli niso nizki. 
 
Ko smo testirali povezanost med izobrazbo in opravljanjem poklica pri prvi 
zaposlitvi v tujini, smo dobili odgovor na raziskovalno vprašanje, da je pri 59 % 
anketirancev z višjo izobrazbo bila prva zaposlitev v tujini v okviru njihove 
formalne izobrazbe. 
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 Vrednost Sp p 

Pearson Chi-Square ,069a 1 ,793 

Likelihood Ratio ,069 1 ,793 

Linear-by-Linear 

Association 
,068 1 ,795 

Št. Veljavnih enot 61   

Tabela 22: Hi-kvadrat test povezanosti stopnje izobrazbe in opravljanja poklica 
pri prvi zaposlitvi v tujini 
 
 
Raziskovalno vprašanje 7: Ali izseljenci z višjo stopnjo izobrazbe trenutno v tujini 
opravljajo poklic v okviru njihove formalne izobrazbe? 
 
Tudi pri sedmem raziskovalnem vprašanju bomo uporabili hi-kvadrat test, kar 
zahteva oblikovanje sledečih statističnih hipotez. 
 
H0: Stopnja izobrazbe izseljencev ni povezana z opravljanjem svojega poklica pri 
trenutni zaposlitvi v tujini.  
 
H1: Stopnja izobrazbe izseljencev je povezana z opravljanjem svojega poklica pri 
trenutni zaposlitvi v tujini. 

 
Ponovno smo za boljši vpogled uporabili združevanje skupin, in sicer v prvo 
skupino spadajo osnovnošolska,srednješolska in poklicna izobrazba, v drugo 
skupino pa vse višje stopnje izobrazbe. Križna tabela nam prikaže, koliko 
anketirancev trenutno v tujini opravlja poklic, ki je v okviru njihove formalne 
izobrazbe. Od skupno 20 anketirancev iz prve skupine, torej skupine s V. stopnjo 
izobrazbe ali manj jih 12 trenutno opravlja poklic v okviru njihove izobrazbe. Od 
skupno 42 anketirancev iz druge skupine jih 28 trenutno opravlja poklic, ki je v 
okviru njihove formalne izobrazbe (Tabela 23). 
 

 Ali v tujini trenutno delate v 
stroki, za katero ste 

kvalificirani, izobraženi? 

Total 

Da Ne 

izobrazba 

V.stopnja 
ali manj 

12 8 20 

VI. 
stopnja 
alli več 

28 14 42 

Total 40 22 62 

Tabela 23: Križna tabela povezanosti izobrazbe in trenutnega opravljanja poklica 
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V nadaljevanju nas je zanimalo, ali je stopnja izobrazbe povezana z opravljanjem 
trenutnega poklica v tujini. S pomočjo hi-kvadrat testa smo ugotavljali povezanost 
med opravljanjem poklica v tujini in izobrazbo. Test je podal p-vrednost enako 
0,608 > 0,05, kar pomeni, da ne obstaja statistično pomembna povezanost med 
skupinama glede izobrazbe in opravljanja trenutnega poklica (Tabela 24). 
 
V svojem poklicu trenutno ni zaposlenih 35 % anketiranih, 65 % pa je takšnih, ki 
trenutno opravljajo poklic, ki je v okviru njihove formalne izobrazbe. Med temi so 
dejansko tisti z najvišjo stopnjo izobrazbe, torej anketirani z magisterijem ali 
doktoratom. Vendar povezanost med spremenljivkama ne temelji samo na njih, 
ampak na celotnem spektru izobraževanja. Tudi vsi anketiranci z univerzitetno ali 
višjo/visoko izobrazbo trenutno v tujini ne opravljajo dela v okviru njihovega 
poklica, to je približno tretjina univerzitetnih izobražencev in polovica višje 
oziroma visokošolsko izobraženih anketirancev.  

 

 Vrednost sp p 

Pearson Chi-Square ,263a 1 ,608 

Continuity Correctionb ,052 1 ,819 

Likelihood Ratio ,261 1 ,610 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 
,259 1 ,611 

Št. veljavnih enot 62   

Tabela 24: Hi-kvadrat test povezanosti stopnje izobrazbe in opravljanjem poklica 
pri trenutni zaposlitvi v tujini 
 
 
Raziskovalno vprašanje 8: Ali izseljenci z višjo stopnjo izobrazbe hitreje najdejo 
zaposlitev v tujini kot izseljenci z nižjo stopnjo izobrazbe? 
 
Za analizo osmega raziskovalnega vprašanja bomo uporabili hi-kvadrat test in 
preizkusili naslednji statistični hipotezi. 
 
H0  Stopnja izobrazbe in čas iskanja zaposlitev v tujini nista povezana. 
 
H1 Stopnja izobrazbe in čas iskanja zaposlitve v tujini sta povezana. 
 
Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali obstajajo kakšne razlike v 
času iskanja zaposlitve v tujini glede na stopnjo izobrazbe. Za boljšo preglednost 
tabel smo podatke združili v dve skupini. Prva skupina pri izobrazbi predstavlja 
osnovnošolsko, srednješolsko in poklicno izobrazbo, druga tabela pa vse stopnje 
izobrazbe, ki so višje od stopenj iz prve skupine. Pri času iskanja zaposlitve pa 
prva skupina zajema čas od 0 do 3 mesece, druga skupina pa čas od 3 do 12 
mesecev.  
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 Čas Total 

do 3 
mesecov 

od 3 do 12 
mesecov 

Izobrazba 

V. 
stopnja 
ali manj 

18 2 20 

VI. 
stopnja 
ali več 

34 8 42 

Total 52 10 62 

Tabela 25: Križna tabela za izobrazbo in čas iskanja zaposlitve v tujini  

 
 
Iz tabele 26, kjer je prikazan hi-kvadrat test, lahko na podlagi p-vrednosti  (0,365 
> 0,05) sklepamo, da ne obstaja statistično pomembna povezanost med časom 
iskanja zaposlitve v tujini in stopnjo izobrazbe izseljencev pri 5-odstotnem 
tveganju.  

 

 Vrednost df  P  

Pearson Chi-Square ,820a 1 ,365 

Continuity Correctionb ,287 1 ,592 

Likelihood Ratio ,880 1 ,348 

Linear-by-Linear 

Association 
,807 1 ,369 

 Veljavni  N 62   

Tabela 26: Hi-kvadrat test povezanosti stopnje izobrazbe s časom iskanja 
zaposlitve v tujini 
 
 
Raziskovalno vprašanje 9:  Ali se Slovenci lažje prilagodimo življenju v tujini kot 
ostali narodi? 
 
Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju si bomo pomagali s t-testom, ki zahteva 
ustrezno oblikovani naslednji hipotezi. 
 
H0  Slovenci se v povprečju enako lahko prilagodimo življenju v tujini kot ostali 
narodi glede na dejavnik xi  
 
H1 Slovenci se v povprečju lažje prilagodimo življenju v tujini kot ostali narodi 
glede na dejavnik xi, kjer xi  predstavlja enega izmed dejavnikov v tabeli 27 
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 Slovenci vs. tujci N Povprečje Std. odklon Std. napaka povprečja 

Tuj jezik 
Slovenski izseljenci 62 4,24 ,935 ,119 

Tuji izseljenci 11 4,27 ,786 ,237 

Družbene norme 
Slovenski izseljenci 61 4,23 ,643 ,082 

Tuji izseljenci 11 3,73 1,009 ,304 

Narodni običaji 
Slovenski izseljenci 61 3,93 ,873 ,112 

Tuji izseljenci 10 4,30 ,823 ,260 

Delovni odnosi 
Slovenski izseljenci 61 4,46 ,594 ,076 

Tuji izseljenci 10 3,80 1,317 ,416 

Kulinarika 
Slovenski izseljenci 60 3,98 1,033 ,133 

Tuji izseljenci 11 1,18 ,405 ,122 

Tabela 27: Opisna statistika za ugotavljanje razlik v prilagajanju na življenje v 
tujini med slovenskimi in tujimi izseljenci 
 
Hoteli smo izvedeti, ali obstajajo razlike med slovenskimi in tujimi izseljenci 
glede prilagajanja na novo življenje v tujini. 
 
Za primerjavo obeh skupin pri prilagajanju na novo življenje v tujini glede na 
posamezne dejavnike smo uporabili t-test. Pri dejavniku tuj jezik je p-vrednost 
Levenovega testa enaka 0,688 > 0,05 kar potrdi domnevo o homogenosti varianc. 
Razlika povprečja (-0,31) se s 95-odstotno stopnjo zaupanja giblje na intervalu [-
0,628, 0,567]. P-vrednost pri t-testu zaradi enostranskega testa najprej delimo z 
dve in nato še odštejemo od 1 zaradi negativnega predznaka pri povprečni razliki. 
Dobljena vrednost p (0,541 > 0,05) nam pove, da ničelne domneve o povprečno 
enakem prilagajanju na življenje v tujini glede na podani dejavnik ne moremo 
zavrniti pri 5% tveganju. 
 
Pri dejavniku družbene norme je p-vrednost pri Levenovem testu enaka 0,13 > 
0,05 kar nam pove, da lahko obdržimo predpostavko o homogenosti varianc. S 95-
odstotno stopnjo zaupanja lahko trdimo, da se povprečna razlika ocenjevanja 
dejavnika družbene norme nahaja na intervalu [0,040, 0,964]. Zaradi 
enostranskega testa moramo p-vrednost pri t-testu deliti z 2. Dobljena vrednost p 
(0,016 < 0,05) nam pove, da ničelno domnevo zavrnemo, torej da glede na 
dejavnik družbene norme obstajajo statistično značilne razlike pri prilagajanju na 
življenje v tujini med slovenskimi in tujimi izseljenci. In sicer se slovenski 
izseljenci v povprečju lažje prilagajajo živjenju v tujini (Tabela 27)  glede na 
družbene norme (4,23) kot izseljenci drugih narodov (3,73). Pri dejavniku narodni 
običaji Levenov test s p-vrednostjo (0,700 > 0,05) potrdi domnevo o homogenosti 
varianc. S 95-odstotno stopnjo zaupanja lahko trdimo, da se povprečna razlika (-
0,366) nahaja na intervalu [-0,955, 0,244]. Zaradi enostranskega testa vrednost p 
pri t-testu delimo z 2 in zaradi negativnega predznaka povprečne razlike nato to 
vrednost še odštejemo od 1. Dobljena p-vrednost (0,817 > 0,05) nam pokaže, da 
ne moremo zavrniti ničelne domneve pri 5 % tveganju, torej v tem primeru 
statistično značilne razlike ne obstajajo. Pri Levenovem testu za dejavnik delovni 
odnosi je p-vrednost enaka 0,000 < 0,05, kar pomeni, da ne moremo obdržati 
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domneve o homogenosti varianc. Zato je potrebno pogledati pri rezultatih t-testa 
spodnjo vrstico, kjer ni predpostavljena enakost varianc. V tem primeru je p-
vrednost enaka 0,071 > 0,05, kar pomeni, da slovenski izseljenci niso statistično 
značilno bolj prilagodljivi glede delovnih odnosov kot izseljenci tujih narodnosti. 
Pri dejavniku kulinarika ne moremo obdržati domneve o homogenosti varianc, 
zatorej pri t-testu gledamo spodnjo vrstico, kjer homogenost varianc ni 
predpostavljena. Pri t-testu p-vrednost 0,000 < 0,05 pokaže, da v tem primeru 
obstajajo statistično značilne razlike razlike pri 5% tveganju med slovenskimi in 
tujim izseljenci. In sicer se slovenski izseljenci v povprečju lažje prilagajajo 
kulinariki  v tujini (Tabela 27)  (3,98) kot izseljenci drugih narodov (1,18).  
Omeniti je potrebno, da smo med anketiranimi tujimi izseljenci med ostalimi 
zajeli tudi Brazilce, Portugalce, Indonezijce in Filipince, ki imajo v svoji matični 
državi precej eksotično kulinariko in precej različne kulturne in družbene navade. 
To je verjetno razlog, da se je težje prilagoditi na novo okolje. Slovenske 
prehranjevalne navade se ne razlikujejo bistveno od navad ostalega evropskega 
prebivalstva, saj si je evropska kuhinja po državah dokaj podobna. Tudi družbene 
norme in odnosi so precej enotni povsod v evropskem prostoru. Glede na to, da so 
evropske države nekoliko bolj priljubljene pri migrantih, skupen celinski prostor za 
slovenske izseljence predstavlja prednost pri prilagajanju na novosti v drugi 
evropski državi. 
 
Slovenci se v povprečju lažje prilagodimo na življenje v tujini glede na dejavnik 
družbene norme, delovni odnosi in kulinarika. 
 

 

 
Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df p Razlika 

povprečij 

St. 

napaka 

razlike 

95-odstotni interval 
zaupanja 

Spodnja Zgornja 

Tuj jezik  ,163 ,688 -,103 71 ,918 -,031 ,300 -,628 ,567 

Družbene 

norme 
 6,425 ,013 2,169 70 ,033 ,502 ,232 ,040 ,964 

Narodni 

običaji 
 ,149 ,700 -1,236 69 ,221 -,366 ,296 -,955 ,224 

Delovni 

odnosi 

 19,017 ,000 2,647 69 ,010 ,659 ,249 ,162 1,156 

   1,557 9,608 ,152 ,659 ,423 -,289 1,607 

Kulinarika 
 5,963 ,017 8,826 69 ,000 2,802 ,317 2,168 3,435 

   15,500 38,814 ,000 2,802 ,181 2,436 3,167 

Tabela 28: T-test za dejavnike prilagajanja glede na narodnost 
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9.  ZAKLJUČEK 
 
Paleta dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo odločitev o zaposlovanju v tujini, 
je torej široka. Ugotovili smo, da ne moremo izpostaviti enega samega dejavnika, 
kajti v večini primerov gre za skupen vpliv kombinacije dejavnikov in njihovega 
vrednotenja pri posamezniku. V naši raziskavi smo ugotovili, da ekonomski 
dejavnik ni imel najvišjega vpliva na odločitev o zaposlovanju v tujini. Anketirani 
so v povprečju najbolj visoko ocenili dejavnik bolj cenjenega znanja v tujini. 
Ugotovili smo tudi, da iskalci zaposlitve v tujini največkrat iščejo delo kar pri 
delodajalcu samem. Glede na podatke opravljene raziskave je najbolj priljubljena 
destinacija za bodoče izseljence trenutno Velika Britanija. Raziskava je pokazala 
tudi zelo visoko zadovoljstvo izseljencev z zaposlitvijo v tujini ter da ne obstaja 
statistično značilna povezanost med opravljanjem poklica pri prvi zaposlitvi v 
tujini in stopnjo formalne izobrazbe. Tudi povezanost med stopnjo izobrazbe in 
časom iskanja zaposlitve v tujini je glede na podatke iz naše raziskave statistično 
neznačilna. 
 
V zadnjem času je tematika zaposlovanja Slovencev v tujini zelo aktualna in 
marsikateri poznavalci se bojijo, da se bo ta trend razvil naprej v beg možganov. 
Razširjeno je tudi zaposlovanje preko družinskih vezi in poznanstev, čemur priča 
podatek iz zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da se pri nas še vedno 
80 % prostih delovnih mest dobi preko vez ali poznanstev. Tako mladi pri nas 
dobijo občutek, da pri iskanju zaposlitve nimajo možnosti. Potrebno je poudariti 
še psihološki pritisk na brezposelno mladino, ki ne dobi priložnosti za 
osamosvojitev in ustvarjanje družine. S tem tudi ne dobi možnosti za lasten razvoj 
in napredek kot posameznik in tako obtičijo v precepu med odraslim in neodraslim 
svetom. Možnost lastnega razvoja je tudi eden izmed dejavnikov, ki jih omenjajo 
nekatere teorije, vendar se pri nas ne omenja veliko, saj se mu ne pripisuje 
visokega pomena.  
 
Problemi, ki se pojavijo od zaposlovanju mladih v tujini, so predvsem 
neinformiranost ali napačna informiranost, zato je pri iskanju zaposlitve v tujini 
priporočljiva uporaba spletnega portala EURES in njihovih svetovalcev. Na 
spletnem portalu EURES lahko mladi iskalci zaposlitve v tujini najdejo ogromno 
podatkov o potrebi po določeni delovni sili v posameznih državah, o številu prostih 
delovnih mest po posameznih državah, o življenjskem standardu, o potrebnih 
dokumentih, o zavarovanju in še mnogo več. Za iskalce zaposlitve v raziskovalnem 
sektorju je priporočljiv spletni portal EURAXESS, ki predstavlja gibanje 
raziskovalcev z vso podporo pri morebitnem preseljevanju. Raziskava v sklopu 
diplomskega dela je pokazala, da se vse bolj uveljavlja zaposlovanje na podlagi 
profilov družbenih in socialnih omrežij, kot je npr. Linkedln, zatorej vsem 
iskalcem zaposlitve v tujini predlagam, da si ustvarijo dober profil in ga redno 
ažurirajo. Raziskava je zaradi časa in prostora omejena, zato bi bilo potrebno v 
prihodnosti raziskavo razširiti in poglobiti v smeri točnega določanja kanalov 
iskanja zaposlitve v tujini, ocenjevanja uspešnosti posameznih kanalov ter 
pridobiti relevantne podatke glede zaposlovanja mladih Slovencev v tujini. 
Raziskavo bi mogoče lahko razširili tudi v smeri postavljanja profila potencialnega 
migranta.  
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 

Spoštovani! 

Moje ime je Adrijana Knezevic in v okviru diplomskega dela pripravljam raziskavo na temo 

dejavnikov zaposlovanja mladih izobražencev v tujini. Vprašalnik se nanaša na mlade 

izobražene izseljence in zajema vprašanja glede iskanja, zaposlovanja in življenja v tujini.  Z 

izpolnitvijo  spodnjega vprašalnika bi zelo pripomogli k boljšemu razumevanju tega pojava. 

Upam, da si boste vzeli nekaj minut časa in iskreno odgovorili na spodnja vprašanja. Anketa 

je anonimna in za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo. 

1. Prosimo, ocenite v kolikšni meri so spodnji  dejavniki vplivali na vašo odločitev o 

zaposlitvi v tujini?  

 Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Delno  
se ne strinjam, 
delno se 
strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma se 
strinjam 

Boljša plača v tujini. 1 2 3 4 5 

Boljši življenjski 
standard v tujini. 

1 2 3 4 5 

Brezposelnost v 
Sloveniji. 

1 2 3 4 5 

Gospodarska 
nestabilnost 
Slovenije. 

1 2 3 4 5 

Politična 
nestabilnost 
Slovenije. 

1 2 3 4 5 

Boljši delovni 
pogoji v tujini. 

1 2 3 4 5 

Več možnosti 
napredovanja v 
tujini. 

1 2 3 4 5 

Bolj cenjeno znanje 
v tujini. 
 

1 2 3 4 5 

Nepotizem v 
Sloveniji. 

1 2 3 4 5 
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2. Koliko časa je preteklo od takrat, ko ste začeli razmišljati o zaposlitvi v tujini pa do 

takrat, ko ste se dejansko v tujini zaposlili? 

a) 0–3 mesece. 

b) 3–6 mesecev. 

c) 6–12 mesecev. 

d) Nad 12 mesecev. 

 

3. Koliko časa ste iskali zaposlitev v tujini? 

a) 0–3 mesece. 

b) 3–6 mesecev. 

c) 6–12 mesecev. 

d) Nad 12 mesecev. 

 
 

4. Ali ste najprej našli zaposlitev v tujini in se nato izselili, ali ste se najprej izselili in si 

nato poiskali zaposlitev? 

 

a) Najprej zaposlitev in nato izselitev. 

b) Najprej izselitev in nato zaposlitev. 

 
 

5. Prosim, ocenite, kako pogosto ste za iskanje zaposlitve v tujini uporabljali spodaj 

navedene kanale za iskanje zaposlitve.   

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo 
pogosto 

Neposredno pri delodajalcu. 1 2 3 4 5 

Zavodi za zaposlovanje. 1 2 3 4 5 

Kadrovske agencije. 1 2 3 4 5 

Družina, prijatelji, znanci. 1 2 3 4 5 

Socialna in družbena omrežja (npr. 
Linkedln). 

1 2 3 4 5 

 
 

6. Kako ste našli trenutno zaposlitev v tujini? 

 

a) Direktno pri delodajalcu. 

b) Zavod za zaposlovanje. 

c) Kadrovska agencija. 

d) Družina, prijatelji, znanci. 

e) Socialna in družbena omrežja (npr. Linkedln). 

f) Drugo___________________. 
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7. Ali v tujini trenutno delate v stroki, za katero ste kvalificirani, izobraženi? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 
 

8. Koliko različnih zaposlitev ste v tujini že imeli?  

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 ali več 

 
 

9. Ali je bila vaša prva zaposlitev v tujini v okviru vaše izobrazbe? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 
 

10. Ali ste bili pred odhodom v tujino kdaj zaposleni v Sloveniji? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 
 

11. Koliko časa ste bili zaposleni v Sloveniji ? 

 

a) 0–1 leto. 

b) 1–3 leta. 

c) 3–5 let. 

d)  Nad 5 let. 

 
 

12. Ali je bila vaša zaposlitev v Sloveniji v okviru vaše izobrazbe? 

 

a) Da. 

b) Ne. 
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13. Prosimo, ocenite zadovoljstvo z vašo zaposlitvijo v Sloveniji, glede na spodnje 

trditve. 

 Zelo  
nezadovoljen 

Nezadovoljen Delno  
zadovoljen 

Zadovoljen Zelo 
zadovoljen 

Dobro plačilo. 1 2 3 4 5 

Dobri delovni 
pogoji. 

1 2 3 4 5 

Možnosti za 
napredovanje. 

1 2 3 4 5 

Dodatno 
izobraževanje in  
Usposabljanje. 

1 2 3 4 5 

Dober vodilni 
kader. 

1 2 3 4 5 

Dobri medsebojni 
odnosi. 

1 2 3 4 5 

 
 

14. Prosimo, ocenite zadovoljstvo z vašo zaposlitvijo v tujini, glede na spodnje trditve. 

 Zelo  
nezadovoljen 

Nezadovoljen Delno  
zadovoljen 

Zadovoljen Zelo 
zadovoljen 

Dobro plačilo. 1 2 3 4 5 

Dobri delovni 
pogoji. 

1 2 3 4 5 

Možnosti za 
napredovanje. 

1 2 3 4 5 

Dodatno 
izobraževanje in  
Usposabljanje. 

1 2 3 4 5 

Dober vodilni 
kader. 

1 2 3 4 5 

Dobri medsebojni 
odnosi. 

1 2 3 4 5 

 
 

15. Ali ste v vaši službi v tujini že napredovali? 

 

a) Da. 

b) Ne. 
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16. Prosimo, ocenite, kako aktivno ste iskali zaposlitev v spodaj naštetih državah? 

 Neaktivno Manj aktivno Aktivno Zelo aktivno 

Avstrija     

Nemčija     

Francija     

Velika Britanija     

Nizozemska     

Baltske države     

Združene države Amerike     

države Latinske Amerike     

Avstralija     

Kanada     

države Azije     

Drugo ___________     
 
 

17. V kateri državi ste našli prvo zaposlitev? 

 

a) Avstrija 

b) Nemčija 

c) Francija 

d) Velika Britanija 

e) Nizozemska 

f) Baltske države 

g) Združene države Amerike 

h) države Latinska Amerike 

i) Avstralija 

j) Kanada 

k) države Azije 

l) Drugo _______________ 

 
 

18. Koliko časa ste potrebovali za ureditev potrebne dokumentacije? 

 

a) 0–3 mesece. 

b) 3–6 mesecev. 

c) 6–12 mesecev. 
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19. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi  trditvami o življenju v 

tujini? 

 Se 
popolnoma  
ne strinjam 

Se ne  
strinjam 

Delno  
se ne 
strinjam, 
delno se 
strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

Tuj jezik  
je velika ovira. 

1 2 3 4 5 

Družbene 
norme  
so precej 
drugačne. 

1 2 3 4 5 

Narodni običaji 
so 
precej 
drugačni. 

1 2 3 4 5 

Delovni odnosi 
so 
zelo dobri. 

1 2 3 4 5 

Kulinarika je 
precej 
drugačna. 

1 2 3 4 5 

 
 

20. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri ste se prilagodili življenju v tujini glede na spodaj 

naštete dejavnike. 

 Nikakor se 
Nisem 
prilagodil/a 

Nisem se 
prilagodil/a 

Delno  
Sem se 
prilagodil/a 

Sem  
Prilagojen/a 

Popolnoma  
sem  
prilagojen/a 

Tuj jezik  1 2 3 4 5 

Družbene 
norme  

1 2 3 4 5 

Narodni 
običaji  

1 2 3 4 5 

Delovni 
odnosi  

1 2 3 4 5 

Kulinarika 1 2 3 4 5 

 

 

21. Ali menite, da  je življenje v tujini boljše kot v Sloveniji? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 



Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija 
 

 
Adrijana Knežević: Dejavniki zaposlovanja mladih v tujini                                         stran 69 

22. Ali se nameravate vrniti v Slovenijo? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

23. Kateri izmed spodnjih razlogov najbolj ustreza vašim načrtom glede povratka v 

Slovenijo?  

 

a) Ko poteče delovna pogodba. 

b) Ko se bom upokojil/a. 

c) Ko bodo v Sloveniji ustvarili višji življenjski standard. 

d) Ko bo v Sloveniji več prostih delovnih mest. 

e) Čez 10 let. 

f) Ne vem še. 

g) Drugo (Prosimo, dopišite) ____________________________________. 

 

24. Ali ste odjavili stalno prebivališče v Sloveniji? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

25. Spol. Obkroži! 

 

a) M     b) Ž 

 

26. Najvišja dokončana formalna izobrazba.  

 

a) Osnovna šola ali manj. 

b) Poklicna šola. 

c) Srednja šola. 

d) Višješolska izobrazba, Visokošolska izobrazba ali bolonjska prva stopnja. 

e) Univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij). 

f) Magisterij znanosti. 

g) Doktorat znanosti. 

 

27. Starost. Prosimo, obkrožite. 

 

a) 18–27 

b) 28–35 

c) 36–40 

d) Nad 40 
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28. Narodnost (Prosimo, vpišite.) 

__________________________________ 
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