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POVZETEK 

 

Migracije so pojav, ki traja že od nastanka človeštva. Skozi celotno zgodovino smo priča 

migracijam ljudi, narodov zaradi različnih razlogov. Tudi v današnjem času ni nič drugače. 

Ljudje se selijo predvsem zaradi treh razlogov: ekonomskih (boljše življenje itd.), političnih 

in vojaških razlogov, vse več pa tudi zaradi osebnih ali družinskih zadev (v današnjem času 

izobraževanje, pridobitev specifičnih znanj v tujini itd.). V magistrski nalogi se bomo 

ukvarjali s tematiko priseljevanja Hrvatov v Slovenijo, in sicer v obdobju po drugi svetovni 

vojni. To je obdobje, ko je mnogo Hrvatov prišlo v Slovenijo, večinoma zaradi dela, nekateri 

pa tudi iz osebnih, političnih ali vojaškihvzgibov. Takrat sta bili Slovenija in Hrvaška še del 

ene države in takšne vrste migracij so imenovali notranje migracije, medtem ko danes 

govorimo, da gre za zunanje. Nalogo smo zastavili tako, da teoretično opišemo pomen 

migracij, migracije skozi zgodovino, globalne migracije kot tudi fenomen imenovan 

»gastarbajterstvo«, ki se je dogajal v šestdesetih in sedemdesetih letih ter nato predstavimo 

migracije v Jugoslaviji, s poudarkom na migracije iz Hrvaške v Slovenijo do osamosvojitve. 

Za podkrepitev teoretičnega dela smo opravili sedem intervjujev z ljudmi, ki so migrirali v 

Slovenijo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.  

 

Ključne besede: Migracije, Slovenija, Hrvaška, Jugoslavija, delo v Sloveniji. 

 

ABSTRACT 

 

Migrations are a phenomenon that has been going on since the creation of mankind. 

Throughout the history we have seen various migrations of people, nations due to various 

reasons. Even today things are not different. People are moving mainly because of three 

things: economic (better life, etc.), political and military reasons and personal or family things 

(nowadays education, the acquisition of specific knowledge abroad, etc.). In the M. Sc. thesis, 

we will deal with the issue of immigration of Croats in Slovenia, the studying period will be 

after World War 2. This is a period where many Croats migrated in Slovenia, mainly for the 

purpose of work, as well as some other purposes. At that time,it was all one country, and this 

type of migrations were called internal migration, today this is no longer internal migration, 

but external. The task is conceived so that theoretically describes the importance of migration, 

migration throughout history, and global migrationas well as the phenomenon called 



 

"gastarbajterstvo" which took place in the sixties and seventies. Then we move on migration 

in Yugoslavia, with a focus on migration from Croatia to Slovenia until Slovenian 

independence. To support the theoretical work we have done seven interviews with people 

who migrated to Slovenia from Croatia in the seventies of the last century. 

 

Key words: Migration, Slovenia, Croatia, Yugoslavia, work in Slovenia. 
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1. UVOD 

 

 

Skozi stoletja smo priča številnim migracijam ljudi, ljudstev in narodov, ker človek poskuša 

najti zase in za svoje bližnje boljše kraje za življenje. V naši nalogi se bomo ukvarjali z 

globalnimi, evropskimi in jugoslovanskimi trendi. Predvsem se bomo osredotočili na obdobje 

po drugi svetovni vojni, saj to obdobje velja za prelomnico, ki jeustvarilo velike migracije. 

Nekateri ljudjeso v času vojne pobegnili iz svojega kraja ter se po njej uspeli vrniti nazaj, 

veliko večje paje število ljudi, ki se niso uspeli vrniti.Za obdobje po končani drugi svetovni 

vojni je značilen masovni odhod političnih migrantov v Južno Ameriko, predvsem s pomočjo 

Rimskokatoliške cerkve. Z odprtimi rokami je politično migracijo iz Evrope sprejela 

Argentina ter njihov predsednik Peron. Vendar v nalogi ne bo poudarek na politični migraciji, 

temveč na ekonomski. Značilno obdobje, ko govorimo o ekonomskih migracijah v Evropi, je 

obdobje od sredine šestdesetih do (sredine) sedemdesetih let, ki ga poznamo kot 

»gastarbajterstvo«. Izraz izhaja iz nemškega jezika in pomeni »gostujoči delavec«. Po porazu 

v drugi svetovni vojni je Nemčija morala postaviti svoje gospodarstvo na noge, in ker jim je v 

Nemčiji primanjkovalo delovne sile, so se odločili za model »gastarbajterstva«. 

Gastarbajterstvo ali zdomstvo je bilo spodbujeno z ekonomskimi razlogi, vendar tudi s 

političnimi razlogi znotraj Jugoslavije. Oblast v Jugoslaviji je sama ustvarila možnost 

migracije v tujino, predvsem iz razloga da se zmanjša napetost v državi zaradi povečane 

nezaposlenosti v šestdesetih letih. Iz tega aspekta lahko zaključimo, da je Jugoslavija bila bolj 

odprta do zdomstva svojih državljanov kot ostale socialistične države. Nemčija je vzpostavila 

bilateralne odnose z državami južne Evrope (med njimi tudi z Jugoslavijo) o prostem pretoku 

delavcev. Nemčija ni bila edina država zahodne Evrope, ki je vabila delavce, med njimi so 

bile tudi Francija, Avstrija, Švedska, Švica in Nizozemska. V državah zahodni Evrope naj bi 

bilo v začetku sedemdesetih zaposlenih okoli 6 milijonov tujih delavcev. V nalogi nas bo 

zanimalo tudi, ali model gastarbajterstva v današnji Evropi še obstaja ali je prišlo do 

spremembe.  

 

Gospodarstvo Jugoslavije je bilo po drugi svetovni vojni na kolenih, večina prebivalstva je 

bila ruralnega. Od vseh držav Jugoslavije se je najbolj gospodarsko razvila Slovenija. Na 

prehodu iz šestdesetih v sedemdeseta je opazno povečana migracija v Slovenijo. Kraji 

priselitve so bili industrijska središča. V začetku prevladuje predvsem hrvaško prebivalstvo, 



2 

 

lahko bi rekli, da zaradi bližine s Slovenijo, podobne kulture, zgodovine, religije. Vodilno 

vlogo v emigracijskih tokovih v Slovenijo je imela Hrvaška do 1970. leta, od tega leta dalje 

vodilno vlogo prevzema Bosna in Hercegovina. Obdobje od 1971 do 1980 je značilno kot 

priselitveni »boom« iz Bosne in Hercegovine, saj je bil delež te republike kar 40% vseh 

priselitev iz nekdanje Jugoslavije. 

 

 

1.1 Opredelitev problema 

 

V magistrski nalogi se bomo osredotočili na migracije iz Hrvaške v Slovenijo v obdobju po 

drugi svetovni vojni. Zanimali nas bodo ekonomski migranti
1
, ter ali je bil namen njihovega 

prihoda delo ali pa so prišli z osebnimi, političnimi, vojaškimi nameni; kateri so bili »push« 

dejavniki, ki so jih odbijali iz njihovega okolja, in kateri so bili »pull« dejavniki, ki so jih 

privlačili v Slovenijo.Vemo, da je bila Slovenija mnogim le vmesna postaja do prvotnega 

cilja, npr. Nemčije ali nekaterih drugih bolj razvitih držav. Večje možnosti za delo, boljši 

zaslužek, s tem tudi boljše življenje, so razlogi, ki so gnali ljudi v tujino. Slovenija je z 

razvojem industrije potrebovala delovno silo, tako kvalificirane kadre kot tudi izobražene 

ljudi. Povečano priseljevenje hrvaškega prebivalstva v Slovenijo se začne v šestdesetih in 

traja do konca osemdesetih let, ko začne upadati. Hrvaško prebivalstvo se je večinoma 

naselilo v urbanih industrijskih mestih. Za regijo, ki jo bomo obravnavali (Dolenjska), je 

značilno, da je industrijsko razvita, zatoje v obdobju po drugi svetovni vojni potrebovala 

delovno silo. Predvsem v sektorju zdravstva, farmacije, avtoindustrije, kot tudi tekstila itd. 

 

1.2 Namen in cilj naloge 

 

Naloga je sestavljena iz treh ključnih poglavij. Prvo poglavje govori o globalnih migracijskih 

trendih, drugo o Evropi in Jugoslaviji ter modelu »gastarbajterstva« ter na koncu empirični 

del, v katerem bomo predstavili rezultate intervjujev z akterji, ki so v prej omenjenem 

obdobju migrirali v Slovenijo iz Hrvaške.Namen magistrske naloge je opisati in razumeti 

migracije Hrvatov v Slovenijo od konca druge svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije. 

Proučili, analizirali ter interpretirali bomo, kako so se v tem obdobju gibale migracije Hrvatov 

                                                 
1
 Ekonomski migrant je nekdo, ki gre v drugo državo zato, ker  so v njegovi prvotni (rojstni) državi življenjski 

pogoji slabi, možnosti za zaposlitev pa minimalne. Cilj ekonomskega migranta je izboljšanje življenjske situacije 

(Oxford Dictionaries, 2012).  
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v Slovenijo. Predvsem nas bo zanimal razlog za migriranje v Slovenijo. Da dobimo te 

odgovore, bomo opravili sedem polstrukturiranih intervjujev z ljudmi, ki so v obdobju po 

drugi svetovni vojni do osamosvojitve Slovenije iz Hrvaške migrirali v Slovenijo. S pomočjo 

intervjujev bomo tudi odgovorili na naše zastavljeno raziskovalno vprašanje:Ali je v primeru 

migracij v Slovenijo iz Hrvaške delovala push – pull teorija? Zanima nas še, ali je na pull 

dejavnike vplivalo dejstvo, da je slovenska industrija zaradi razvoja v tistem času potrebovala 

delovno silo,ter kateri push dejavniki so delovali na to, da so ljudje odšli iz svojega rojstnega 

kraja. 

Pomagali si bomo tudi s statističnimi podatki migracij iz Hrvaške v Slovenijo, da dobimo širši 

pogled. 

 

Cilji naloge: 

 

V magistrskem delu želimo ugotoviti vzrok(e) za migracijo Hrvatov po drugi svetovni vojni v 

Slovenijo. V ta namen smo si postavili naslednje cilje: 

 

- Podati razlago, kaj so migracije, vrste migracij, vzroki za migracijo iz Hrvaške v 

Slovenijo.  

- Analizirati, zakaj so Hrvati migrirali v Slovenijo, od kod in iz kakšnih razmer so 

migrirali, in zakaj so prišli v Novo mesto. Ali so imeli možnost za zaposlitev že na 

Hrvaškem ali jim je bila to prva zaposlitev? 

- Ugotoviti,ali je pri njihovem migriranju veljala teorija „push – pull“. 

 

1.3 Raziskovalno vprašanje 

 

V okviru raziskovalnega problema smo si postavili raziskovalno vprašanje: 

 

- Ali je v primeru migracij v Slovenijo iz Hrvaške delovala push – pull teorija?  

 

To vprašanje smo si zastavili predvsem iz razloga, ker je slovenska industrija zaradi razvoja v 

tistem času potrebovala delovno silo. Zanima nas tudi, kateri push dejavniki so delovali na to, 

da so ljudje odšli iz svojega rojstnega kraja. 

 

Metodologija (pristop, metode in tehnike): 
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Magistrska naloga bo izdelana in razdeljena na teoretični in empirični del.  

 

V teoretičnem delu bomo s pomočjo metode deskriptivne analize vsebin analizirali 

razpoložljive in dostopne podatke in obstoječe raziskave o migracijah, vrstah migracij ter se 

nato osredotočili na migracije Hrvatov v Slovenijo po drugi svetovni vojni, s poudarkom na 

ekonomskih migrantih.  

 

Na podlagi teoretičnih konceptov izhodišč bomo v empiričnem delu ugotovitve preverili v 

praksi. Ključni cilj empiričnega dela magistrske naloge zajema analizo namena migriranja 

hrvaškega prebivalstva v Slovenijo po drugi svetovni vojni, predvidevamo da gra za 

migriranje z namenom zaposlitve. Pri postopku raziskovanja in zbiranja podatkov smo se 

odločili za uporabo kvalitativne metode, pri čemer se bomo poslužili polstrukturiranih 

intervjujev. Kvalitativna raziskava je potrebna zato, ker so individualne izkušnje 

posameznkov o migraciji v Slovenijo različne in tudi zelo osebne. Na podlagi teoretičnih 

konceptov iz prvega dela naloge bomo v empiričnem delu izdelali analizo rezultatov in jih 

primerjali s teoretičnimi izhodišči. Predviden vzorec raziskovanja zajema sedem 

intervjuvancev ki so migrirali iz Hrvaške v Slovenijo v obdobju po drugi svetovni vojni.Leta 

1965 je Jugoslavija izvedla gospodarsko reformo, po gospodarski reformi je vladala povečana 

brezposelnost, v 70-ih se stanje izboljšuje, še posebej v Sloveniji, kjer se je začela pospešena 

industrializacija. To je tudi obdobje, ko so prišli naši intervjuvanci v Slovenijo. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Zgodovina evropskih migracij 

 

»Evropsko zgodovino lahko razdelimo na tri različna obdobja. Prvo obdobje
2
 zajema čas 

preseljevanja narodov in ljudstev in njihov prodor v Evropo. Drugo obdobje
3
 nastopi ob 

preobratu smeri preseljevanja, ko pride do večstoletne evropske ekspanzije v svet. Tretjemu 

obdobju, ki se začne sredi tega stoletja, smo priča še danes. Zanj so značilne selitve v Evropo, 

predvsem pa znotraj Evrope v smeri z juga proti severu in danes z vzhoda proti zahodu« 

(Lukšič Hacin 1995, str. 15).»Največje migracije v svetovni zgodovini so potekale v drugi 

polovici 20. stoletja, a so šle po zunajevropskih poteh, predvsem v „tretjem svetu“, in so se 

dotaknile Evrope le s približno petimi odstotki« (Bade 2005, str. 332). 

 

»Začetni sunek preseljevanj ljudstev, ki je pripeljal tudi do vdorov v Evropo, so s svojim 

prihodom na severno obalo Črnega morja povzročili Huni. Pritisnili so na germanska in druga 

ljudstva. Tako je prišlo do sunka, ki je povzročil preseljevanje germanskih, slovanskih in 

sarmatsko-mongolskih ljudstev. Posledice so bile propad rimskega imperija in nastanka novih 

držav na njegovih ozemljih, kjer so se prostorsko razširile« (Lukšič Hacin 1995, str. 16). 

»Turški vpadi, ki so segali še v 17. stoletje predstavljajo iztekanje prvega obdobja 

preseljevanja ljudstev, njihov vdor v Evropo in izoblikovanje etničnih temeljev današnje 

Evrope. Istočasno s stoletnimi turškimi vpadi pa se že začenjajo procesi evropske ekspanzije v 

svet. Zadnje, kar naj bi nakazali v tem delu, je versko preganjanje oz. preganjanje politično 

nezaželenih in njihove selitve. Ravno med prvo in drugo fazo migracijskih valov je prišlo v 

Evropi do verskih preganjanj celih populacij« (Lukšič Hacin 1995, str. 17). »Govorimo 

predvsem o dobi protireformacije in selitvah protestantov, ki so prvi odhajali v novo 

kolonizirane dežele« (Južnič 1981, str. 86).»Mnogi so bežali na Nizozemsko, nekateri v 

Nemčijo, nekaj jih je šlo v Anglijo, vsekakor so iskali zatočišče tam, kjer je zmagala 

reformacija. Francoski hugenoti in drugi protestanti so bežali tudi v Južnoafriško republiko, 

kjer so se pridružili holandskim Burom in imeli sorazmerno velik vpliv (Južnič 1980, str. 86, 

                                                 
2
 Leta 375 iz Azije začnejo prodirati Huni; začetek preseljevanja ljudstev.  

3
 1492 Kolumb pripluje v Zahodno Indijo oz. na Bahamsko otočje. Kolumbje živel v zmoti, odkril je Ameriko, 

to zablodo je rešil Amerigo Vespucci, po katerem se kontinent tudi imenuje. 1519–1522 Španci prvi objadrajo 

svet in odkrijejo morsko ožino med Južno Ameriko in Ognjeno zemljo.  
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115). »Najbolj pa izstopajo tisti, ki so se pridružili salzburškim protestantom ali protestantom 

z ozemlja Prusije, ter se skupaj s tema dvema skupinama izseljevali v Ameriko«(Stanonik 

1979, str. 293). 

 

Proti koncu 15. stoletja se je z odkritjem Amerike začel vdor Evrope v neevropski svet, 

katerega posledice so vidne še danes, nekateri govorijo tudi o evropeizaciji sveta. Te 

migracije so začetek novodobnega kolonializma, ki predstavlja obrat invazijskih tokov. 

Začetek kolonializacije za številna neevropska ljudstva predstavlja usodno prelomnico, saj 

se je zanje začel čas trpljenja in smrti. Genocid in etnocid nad avtohtonim prebivalstvom 

sta bila pogosta spremljevalca osvajanj „novih“ ozemelj, pa naj govorimo o ameriških 

„Indijancih“, avstralskih staroselcih, številnih afriških plemenih ali ostalih plemenih, ki so 

živela na različnih svetovnih otočjih (Lukšič Hacin 1995, str. 18–19). 

 

Kolonializem je proces, ki je trajal več stoletij in je pustil sledi v vseh gospodarskih, 

družbenih, političnih in kulturnih strukturah koloniziranega sveta.Vse do druge polovice 19. 

stoletja je preostali del sveta ostal odrezan od povezav z Evropo. Evropa je izkoriščala ta del 

sveta predvsem v svoje gospodarske namene za eksploatacijo surovin in ostalega 

gospodarskega potenciala. Z vzpostavitvijo takih odnosov si je Evropa priskrbela dominantno 

vlogo nad ostalim svetom. Začetek industrijske revolucije v Evropi sega v 19. stoletjo in se 

začne v Angliji. Iz Anglije se širi po vsej Evropi od Francije, Nemčije, Švice, pa tudi do ZDA 

(Lukšič Hacin 1995).  

 

»Prvi veliki migracijski val moderne zgodovine se je zgodil v Afriki, od koder so bili ljudje 

pred dvema stoletjema nasilno odpeljani v suženjstvo. Atlantska trgovina s sužnji je od konca 

17. stoletja do prepovedi (Velika Britanija 1807, Francija 1830) enostavno eksplodirala. Če je 

bilo v prvih 150 letih (1450–1600) atlantske trgovine s sužnji pripeljano 367 000 sužnjev
4
, je 

skupni volumen v obdobju geneze moderne dosegel okoli 11,7 milijonov sužnjev. Potrebo po 

sužnjih je sprožil razvoj plantažnega suženjstva, ki je vedno bolj temeljilo na izključno črni 

suženjski delovni sili. Atlantska trgovina s sužnji po najpomembnejših državah od 1700–

                                                 
4
 V obdobju od leta 1820–1850 v ZDA migrira okrog 300.000 Kitajcev, prevladujejo moški. Sprva so prišli v 

Kalifornijo zaradi tako imenovane »zlate mrzlice«, večina jih pa je prišla delati v ZDA predvsem kot fizični 

delavci pri gradnji želežniške infrastrukture. Poleg železnic so Kitajci delali tudi na kmetijah in se ukvarjali z 

ribištvom. Pot v ZDA so financirali s posojenim denarjem od sorodnikov, če niso bili sposobni sami financirati 

poti, jim je denar posodilo ameriško podjetje, ki jih je tudi najelo. Posojeni denar so vračali ves čas svojega 

bivanja v ZDA. Predvsem zadnje meji na sužnjelastniški odnos.  
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1800: Anglija2,5 milijonov; Portugalska 1,8 milijonov, Francija 1,2 milijona« (Lovejoy 1983, 

str. 48).  

 

Začetek drugega velikega migracijskega vala se dogaja na prehodu 18. stoletja v začetek 19. 

stoletja. Za to obdobje je značilno množično izseljevanje iz Evrope na kontinente, ki so bili 

odkriti pred kratkim. Prvi, ki so odprli vrata ostalim priseljencem, so bili Britanci (Lukšič 

Hacin 1995).»Britanci so bili med prvimi in najbolj številnimi in so sredi stoletja sestavljali 

80% evropskega izseljenskega vala; največji eksodus so doživljali Irci
5
. Po letu 1845 so se 

jim pridružili Nemci in Skandinavci (najbolj so bili prisotni Norvežani, v začetku 

sedemdesetih let se je okrepilo izseljevanje Švedov in Dancev). Še leta 1882 je 87% 

priseljencev v Ameriki izviralo iz zahodne in severne Evrope, petindvajset let kasneje pa 81% 

iz južnega in vzhodnega dela starega kontinenta« (Drnovšek 1993, str. 82). V obdobju od 

konca 19. do začetka 20. stoletja se začne drugi sunek migracij južne in vzhodne Evrope proti 

Ameriki (Lukšič Hacin 1995).»Proti Ameriki so se usmerili Italijani, Španci, Portugalci, Grki, 

Slovenci, Hrvati (zlasti Dalmatinci), Poljaki, Rusi, Židje in mnogi drugi« (Drnovšek 1993, str. 

82).»Po različnih ocenah se je v obdobju 1790–1960 v ZDA priselilo 41 milijonov ljudi, od 

tega 91% iz Evrope« (Drnovšek 1992, str. 22–24).  

 

 

3. GLOBALNE MIGRACIJE 

 

 

»Migracije oziroma selitve so kompleksen globalen pojav, s katerim se srečujejo vse države 

po svetu. Države so tako lahko izvor migracij, prehodni cilji potovanja ali mesto priselitve, po 

navadi celo vse troje hkrati« (IOM, 2005).»Skozi stoletja se je kljub raznovrstnim oviram na 

milijone ljudi (pre)selilo v druge kraje, saj človek pozitivno vrednoti gibanje, spreminjanje 

geografskega in družbenega okolja ter tako poskuša najti zase in svoje bližnje boljše kraje za 

življenje« (Klinar 1974, str.383–392). »Pojem migracija se deli na izselitev oziroma 

emigracijo ter priselitev oziroma imigracijo; takšna gibanja so lahko notranja ali 

mednarodna« (Komac in Medvešek 2006, str. 233). 

 

                                                 
5
 Krompirjeva plesen se je pojavila na Irskem leta 1845. Krompir je bil glavni vir prehrane za večino revnejših 

slojev. Irska je imela leta 1845 okoli osem milijonov prebivalcev, do leta 1850 je zaradi lakote najverjetneje 

umrlo milijon in pol ljudi. Nadaljnih milijon ljudi pa se je preselilo v Britanijo ali Združene države Amerike.  
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»Migracije so dogodki, selitve med različnimi vrstami okolja (mesta, podeželja) ali med 

nacionalnimi enotami. Migrant je človek, ki živi v državi ali okolju, v katerem ni rojen« 

(OECD, 1999). »Migracije so zunanje ali notranje, glede na državne meje ali pa večetnično ali 

večnacionalno skupnost, kot je EU. Migrantske tokove sestavljajo zelo različne skupine: 

politični ali ekonomski in strokovni migrantje, ljudje, ki iščejo ali so našli delo, družinski 

člani migranta, študentje ali strokovnjaki na izpopolnjevanju, avanturisti in begunci pred 

revščino in brezupom različnih konfliktov« (Verlič Christensen 2002, str. 18). 

 

»Migracija jedogodek,za katerega so potrebni ljudje, motivacija in vzroki ali kombinacija 

vsega tega. Večina migracij, katera pritiska na Zahod, prihaja iz oddaljenih držav, kjer je 

populacija revna in pogosto številčna ter rapidno raste. Revna populacija z visoko rastjo se 

predvideva, da bo migrirala v bogate države z nizko stopnjo rasti prebivalstva. Migracija je 

eden od načinov, kako se izogniti revščini« (Coleman in Wadensjö1999, str. 13). 

 

Pregled sodobnih migracijskih tokov v Evropi pokaže, da jih določajo razvojne spremembe 

na zahodu na eni strani in razpad socialističnih sistemov na vzhodu na drugi strani. Hkrati 

usmerjajo migracijske tokove še imigracije iz Afrike in Azije proti zahodu in tranzitne poti 

teh migracij čez vzhodno in srednjo Evropo proti zahodu in naprej na druge kontinente. 

Tehnološki in gospodarski razvoj zahodne Evrope sta na takšni stopnji, da te družbe ne 

potrebujejo več množično manjkvalificirano imigrantsko delovno silo. Nasploh pa velja, da 

zahod sprejema kvalificirane strokovnjake, podjetnike s kapitalom, družinske člane 

imigrantov in le manj nekvalificirane kategorije imigrantov za socialno nezaželena 

delovna opravila. To se bo nadaljevalo še v prihodnje (Klinar 1993, str. 401). 

 

Sodobnim migracijskim politikam lahko sledimo šele z nastankom suverenih nacionalnih 

držav. Suverenost se med drugim odraža tudi v nadzoru ozemlja, mobilnosti prebivalcev ali 

trga delovne sile. Večina evropskih držav ima, gledano v luči zgodovinskih gibanj, težnjo 

po uveljavljanju monokulturne kohezije na svojem ozemlju, čeprav je v bistvu zelo veliko 

držav soočenih z etnično in nacionalno raznolikostjo. Za nastanek številnih večnacionalnih 

družb je značilno, da so nastale s spremembo meja države in ne zato, ker bi se selili ljudje. 

Avtohtone nacionalne manjšine uživajo pravno in kulturno zaščito v večini držav EU, 

načeloma. Težnja po nadzoru priseljevanja ljudi iz drugih držav torej sovpada s klasičnim 

razumevanjem suverenosti države in njeno težnjo, da se ohranja avtohtona kultura in drugi 

nacionalni interesi (Verlič Christenen 2002, str. 79). 
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Čeprav ima večina držav EU demografske probleme s starajočim se prebivalstvom in 

težave z rodnostjo, se energično otepa novih državljanov. Večina zahodnoevropskih držav 

še konec leta 2001 »ne prizna« ali politično ne sprejema dejstva, da so postale 

imigracijske države; predvsem glede na potrebe trgov delovne sile. Vlade podaljšujejo 

zahtevano obdobje »stalnega« bivanja priseljencev v državi, ki je pogoj za vlogo in 

pridobitev državljanstva na podlagi naturalizacije (Verlič Christensen 2002, str. 81). 

 

Definicijo (mednarodnih) migracij lahko najdemo v Resoluciji o imigracijski politiki 

Republike Slovenije, in sicer: Mednarodne migracije se pojavljajo večinoma v treh 

oblikah: kot regularne, svobodne migracije posameznikov, ki po lastni volji in v okviru 

obstoječih zakonov spremenijo državo svojega prebivališča; kot prisilne migracije, ko 

ljudje bežijo bodisi kot posamezniki v strahu pred preganjanjem ali množično zaradi 

strahu pred kolektivnimi kršitvami človekovih pravic ali humanitarnega prava ter drugimi 

okoliščinami, ki jih povzročajo različni konflikti in katastrofe; ter kot nezakonite migracije, 

ki zadevajo prepovedane prehode meja in nedovoljeno bivanje v tuji državi. (Resolucija o 

imigracijski politiki Republike Slovenije, 1999).  

 

Združeni narodi definirajo migranta kot vsako osebo, ki spremeni svojo običajno državo 

bivanja in pri tem spremeni stalno ali začasno bivališče; tako med drugim turisti in osebe 

na poslovnem potovanju niso del statistik mednarodnih migracij. Različne države 

uporabljajo različna merila za opredelitev migrantov. Populacijo priseljencev se lahko 

preprosto enači s številom tujcev, in sicer glede na državo rojstva ali državljanstvo. 

Kriterij opredeljevanja priseljencev se pogosteje uporablja glede na državo rojstva, saj 

državljanstvo lahko spremeniš, kraj rojstva pa vsaj legalno ne (Združeni narodi, 1998, str. 

17–18). 

 

3.1Vzrokimigracij 

 

Vzroke migracij lahko razdelimo v tri velike skupine. Najprej ekonomski ali demografski 

vzroki, pod čimer je mišljeno reševanje eksistence, izboljšanje ekonomskega položaja, 

prenaseljenost itd. Nato sledijo politični in vojaški vzroki, in sicer predvsem v smislu 

prisilnega preseljevanja, kot tretji vzrok pa so osebni in družinski vzroki, ki so najbolj 

raznovrstni (na primer možnost pridobitve izobrazbe, itd.) (Klinar, 1976). 
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»Ekonomski vzroki in motivi: možnost zaposlitve, večji dohodki in dvig življenjskega 

standarda, možnost izboljšanja ekonomskega položaja vzpodbujajo migriranje iz ekonomsko 

nerazvitih področij v ekonomsko razvita družbena področja« (Klinar, 1976, str. 27).Poznamo 

tudi primere, ko so migranti zapustili svojo državo, s tem tudi (dobro) delovno mesto, ter odšli 

v drugo državo, kjer so delali za enako plačilo še več ter živeli v slabših pogojih kot doma. 

Čepič pravi (2010, str. 408),da so:»„Gastarbajterji“ bili plačevani slabše kot domači delavci 

iste kvalifikacije.Zdomci so dobivali po podatkih nemškega ministrstva za delo 10- do 15 % 

nižje plačilo za isto delo kot domačini«. Čepičevo tezo potrjujeta tudi Klinar in Mežnarićeva 

(Lukšič Hacin 1995, str. 55) ki pravita: »Raziskave o slovenskih izseljencih v Nemčiji 

govorijo o tem, da so imeli imigranti doma sorazmerno dober položaj, a so vseeno odšli na 

tuje v upanju, da jim bo še boljše«. 

 

Ekonomski migranti so ljudje različnih poklicnih profilov kot tudi izobrazbe. Prihajajo iz 

različnih okolij, od urbanih do ruralnih. Ne glede na to, kakšno izobrazbo imajo, ali iz 

katerega okolja prihajajo, njihov namen je izboljšanje trenutne situacije. Klinar (1976, str. 40–

41) to opredeli takole:  

V to skupino uvrščamo predvsem delavce, najpogosteje tiste, ki migrirajo zaradi 

eksistenčnih
6
 razmer. Tudi v obdobju razvoja klasičnega kapitalizma so bili najpogostejši 

delavci migranti iz ruralnih območij. Ob tem pa nesmemo izpustiti tudi strokovnjakov, ki 

migrirajo zaradi boljših delovnih razmer, možnosti napredovanja, strokovnega 

izpopolnjevanja in podobno. Sodobna ekonomska migracija prihaja tudi iz držav, ki se 

razvijajo, zato je tudi njena kvalifikacijska struktura na višji ravni. 

 

»Brezposelnost mladih je danes pereč problem v večini evropskih držav in tudi v Sloveniji. 

Brezposelne mlade lahko opredelimo kot bolj ogroženo populacijo, saj danes že številne 

raziskave opozarjajo na negativne posledice, ki jih brezposelnost sproža na zdravstvenem, 

socialnem področju; brezposelnost je tveganje za revščino in socialno izključenost, odvisnost 

od socialnih pomoči in družinskih vezi« (Rapuš – Pavel 2010, str. 418). »Značilno za zadnja 

leta je tudi večje število brezposelnih z visoko izobrazbo, kar je povsem nov pojav. Zdi se, da 

začasne zaposlitve ne vodijo več v trajnejše oblike, kar za mlade pomeni nove položaje 

                                                 
6
 Izraz je lahko relativen in ga je včasih težko definirati. Npr. Nekdo je migriral iz okolja, kjer ga je družina 

finančno podpirala in ni bil eksistenčno ogrožen. Na drugi strani je pa nekdo migriral iz okolja, v katerem ga 

družina ni mogla finančno podpirati in je odšel iskati srečo drugam.  
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tveganja, saj jim zaposlenost ne omogoča tudi dejanske neodvisnosti, npr. neodvisnosti od 

družine, samostojnega bivanja ali načrtovanja življenjskih skupnosti« (Leskošek 2009, str. 

211). 

 

Ko govorimo o ekonomskih migrantih ne moremo mimo izraza „homo economicus“. Idejni 

oče tega modela je John Stuart Mill. »Homo economicus ali „ekonomičen (gospodaren) 

človek“, pri katerem je modus operandi v bistvu pribavljanje čim večjega števila ekonomskih 

dobrin po čim manjši ceni« (Družić 2012, str. 460). Če teorijo homo economicusa uporabimo 

pri migracijah, se vprašamo, ali se večina migrantov odloča ekonomično (gospodarno), 

racionalno. Ali imajo vse potrebne podatke, ki jih potrebujejo za selitev? Pogostokrat ne, 

večinoma imajo samo pozitivne informacije, negativnih pa zelo malo. Ali sploh lahko 

racionalno delujejo, ko so ogroženi zaradi vojn, preganjanj, naravnih nesreč itd.? 

 

»Kot se lahko prepričamo iz jugoslovanske izkušnje, je veliko migracij potencialno ali 

latentno prisilnih oziroma izvajanih pod raznovrstnimi pritiski. Tako lahko starši ali sorodniki 

in prijatelji (lokalna socialna mreža) nagovarjajo ali pritiskajo na otroke oziroma mlade da se 

preselijo „na bolje“« (Josipovič 2006, str. 89). Gospodaren človek je tipična oseba, ki pozna 

svoje preference, se odziva na spodbude, ki mu jih nudi trg, se odloča na osnovi mejne koristi, 

si prizadeva ravnati tako, kot ga vodi njegova osebna korist in skuša doseči maksimalno 

zadovoljitev. Gospodaren človek se ravna tako, kot ga vodi osebna korist. To pomeni, da 

pozna svojo osebno korist in jo zasleduje (Mill 1874).»Po koncu druge svetovne vojne 

dominantna paradigma neoklasične mikroekonomike postane teorija racionalnega izbora, s 

tem tudi zadnja manifestacija Millovega Homo economicusa. Posameznike se v sklopu tega 

modela opisuje kot racionalne agente, katerih delovanje vedno sestoji iz dveh komponent: 

1. izbiranja cilja, 

2. optimatizacije« (Družić 2012, str. 461–462). 

 

Za ilustracijo bomo uporabili primer političnih beguncev iz zaprtega sistema, kot je Kuba.Z 

letom 2013 je Raul Castro uvedel reformo, ki državljanom Kube dovoljuje potovanja. Več kot 

štiri desetletja je svoboda potovanja državljanov Kube bila zelo omejena. V času od kubanske 

revolucijedo danes je Kubo ilegalno zapustilo več kot štiri milijona ljudi, od tega jih je 

polovica odšla v ZDA. Razlog za masovno migracijo v ZDA je bila tudi ameriška politika 

»suhih in mokrih stopal«. Gre sicer za to, da so Američani dali vsakemu Kubancu, ki je uspel 

priti na ozemlje ZDA, azil. Tisti, ki so jih ujeli na morju, azila niso mogli dobiti (DW, 2014). 
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Na tem primeru vidimo, da ni vsako dejanje homo economicusa racionalno, kot pravi Mill. 

Tukaj bolj velja, da ga vodi osebna korist, kar pomeni izboljšanje trenutne situacije in s tem 

maksimalno zadovoljitev, kar pomeni v kubanskem primeru upanje v boljše življenje izven 

Kube. 

 

V času »železne zavese« (hladne vojne) so tudi države EU sprejemale prebežnike iz 

socialističnih držav. Po podatkih Böckerjeve (1998, str. 209):»je v obdobju hladne vojne
7
 iz 

vzhodnega bloka
8
 prebežalo 13 milijonov ljudi«. Med prebežniki je bilotudi veliko število 

visoko izobraženega kadra, kot so inženirji, zdravniki, učitelji, odvetniki itd. »Do leta 1960 je 

v Vzhodni Nemčiji ostalo delovno sposobnih državljanov samo 61 %, pred 2. svetovno vojno 

pa so jih imeli 70,5 %« (Dowty 1989, str. 122). »Beg strokovnjakov je postal tako škodljiv za 

politično verodostojnost in ekonomsko preživetje Vzhodne Nemčije, zato je bil imperativ 

Sovjetske zveze, da se meje nujno zaprejo« (Pearson 1998, str. 75). 

 

»Politični in vojaški vzroki: Politične razmere v svetu in po posameznih državah se 

neprestano menjajo. Srečujemo se z vojnami, revolucijami, prevrati, s pojavi diskriminacije, 

političnih preganjanj, pritiskov itd., kar vse spremlja politične migrante, ki menjajo politične 

sisteme in iščejo več političnih pravic, svobode in takšno družbo, ki bi tolerirala njihove 

politične ideje« (Klinar 1976, str. 29). Primer političnih in vojaških vzrokov migracij opisuje 

Repič (2007, str. 30), ko omenja Argentino in vojno hunto, ki je trajala od leta 1976 do 1983 

in v tem času naredila veliko zločinov in kršila človekove pravice: »Po letu 1976 je v Španijo 

prebegnilo precej Argentincev, ki so se umaknili pred represijo zadnje argentinske vojaške 

diktature. Bežali so predvsem levičarsko usmerjeni intelektualci, ki so se v Španiji znašli kot 

nadpovprečno izobraženi ljudje, in spodbujali razvoj novih storitev in ustvarjali delovna 

mesta. Zaradi njihovega večinoma evropskega porekla in visoke izobrazbe ter majhnega 

števila (zlasti v nasprotju s številom emigrantov) so bili imigranti v Španiji do sredine 

osemdesetih let 20. stoletja skoraj neviden pojav«.Takšnih primerov je bilo v zgodovini 

veliko, tudi na prostorih bivše Jugoslavije: »da ne govorimo o povojni politični emigraciji, s 

katero so povezovali tudi kasnejšo hrvaško emigracijo navadno v prekomorske dežele (Južna 

Amerika, Avstralija)« (Josipovič 2006, str. 90). Vendar hrvaška emigracija ni potovala samo 

v prekomorske dežele, temveč se je dogajala tudi po Evropi, predvsem v Nemčiji, kamor so 

                                                 
7
 Obdobje 1950–1990. 

8
 Med države vzhodnega bloka se prištevajo Poljska, Latvija, Litva, Estonija, Romunija, Bolgarija, Ukrajina, 

Moldavija, Belorusija, Rusija, Madžarska, Čehoslovaška (kasneje Češka in Slovaška), Albanija, Vzhodna 

Nemčija, ter Jugoslavija. 
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jih pregnali komunisti iz Jugoslavije. »Povezali so se v organizacijo
9
 ter se bojevali proti 

komunističnemu režimu na Hrvaškem (Jugoslaviji). Njihovo delovanje je bilo povezano tudi s 

terorističnimi akcijami v Jugoslaviji« (Jandrić 2004, str. 65–66). Politični, vojaški, etnični in 

tudi religiozni vzroki so bili razlog za migracije iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo v 

obdobju od 1992 do 1995. Vojna, ki je trajala, je ustvarila veliko beguncev, ki so morali 

zapustiti svoje domove: »Ocene števila bosansko-hercegovskih beguncev so šle tudi do 

70.000 ljudi, vendar je ob tem potrebno povedati, da tako kot je v tem času veliko bosanskih 

beguncev prihajalo v Slovenijo, jih je veliko, po krajšem ali kakšno leto dolgem postanku, 

Slovenijo tudi zapustilo in odšlo naprej v druge države zahodne Evrope in v prekomorske 

države, takoj po koncu vojne pa se je precejšnje
10

 število ljudi vrnilo v Bosno in Hercegovino. 

Del te begunske populacije je v Sloveniji sicer ostal in si tu uredil svoj trajni status, a takih je 

bilo verjetno manj kot 10.000« (Baltić, 2010, str. 149).  

 

»Osebni in družinski vzroki: migracij so raznovrstni in številni. Med te vzroke štejemo 

družinske in prijateljske odnose. Pri migrantih, ki težijo k profesionalnemu, strokovnemu 

napredovanju, so motivi za migriranje sledeči: doseg znanja, izobrazbe, kvalifikacije, 

ustvarjanje možnosti za profesionalno napredovanje in za delo v določeni sredini« (Lukšič 

Hacin 1995, str. 56).Poleg tega je potrebno omeniti tudi, da določeni ljudje migrirajo z 

namenom, da finančno vzdržujejo in pomagajo družini doma. Obstajajo tudi primeri, ko se 

etnično mešani par poroči z namenom, da pridobi dokumente, potrebne za bivanje v državi, 

kot tudi da nekdo pride v državo zgolj kot turist in si sčasoma začne urejati dokumente, 

potrebne za bivanje v tej državi. »Zunanje migracije se tako hitreje povečujejo na rovaš pravic 

družinskega združevanja, političnih prosilcev za azil, beguncev in nedokumentiranih 

priseljencev. Nikakor ni nujno, da so to priseljenci, ki so v državo prišli nedokumentirano ali 

ilegalno. Mnogi na primer pridejo kot turisti, turistično potovanje podaljšajo in si v državi 

potem urejajo dokumente« (Verlič Christensen 2002, str. 25). Vendar družinsko združevanje 

so določene države omejile: »Še več, sprejeta je vrsta omejitev za pravice družinskega 

združevanja državljanov posameznih držav iz tako imenovanih islamskih držav ali držav v 

razvoju. Zakonodaja se usmerja v preprečevanje posredovanih ali organiziranih porok. 

Vendar pa so učinki in izvedbena zakonodaja taki, da prizadenejo vse etnične mešane pare« 

(Ministrstvo za notranje zadeve Danske v Verlič Christensen 2002, str. 34). »Leta 2000 je 

                                                 
9
 Središnji odbor Hrvata (SOH) i političkih izbjeglica. 

10
 Po podatkih ministra za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Alkalaja iz leta 2011 naj bi se v BiH po 

končani vojni vrnilo milijon ljudi. 
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vrsta vlad, med njimi trenutno vodi Danska, sprejela niz drastičnih in kritiziranih zakonskih 

ukrepov za preprečevanje družinskega združevanja tujcev iz tretjih držav in tudi beguncev s 

stalnim bivanjem – z opravičilom, da gre za preprečevanje »organiziranih porok«, predvsem 

med muslimanskimi etničnimi skupinami. Mladoporočenca morata biti poročena nekaj let in 

rezident mora bivati v državi priselitve že vsaj tri leta s statusom stalnega bivališča (torej po 

pravilu 6 let), preden se partner iz tujine lahko priseli. Rezident ali danski državljan mora 

imeti stanovanjsko pogodbo na svoje ime, dovolj dohodka in primerno stanovanje, da lahko 

za partnerja iz tretje države uveljavlja pravico do družinskega združevanja« (Dansko 

ministrstvo za notranje zadeve v Verlič Christensen 2002, str. 65). 

 

Posamezniki se za študiranje v tujini odločijo iz več razlogov.Pogostokrat je to zaradi širitve 

obzorja, novih življenjskih izkušenj, priložnosti učiti se na način, kiga še ne poznaš, 

priložnosti učiti se novega jezika, pa tudi zato, ker si želijo spoznati novo kulturo in si z 

uspešno opravljenim študijem pridobiti(sanjsko) službo. Poglejmo primer Martina Jezeršeka, 

ki je bil sprejet na eno najboljših in hkrati najstarejših hotelirskih šol na svetu, Lausanne 

Hospitality Cosulting v Švici. Mnogo takšnih ljudi bi sprejelo ponudbe za delo v tujini, tudi 

sam je imel številne ponudbe iz Azije in Londona, vendar se je odločil za vrnitev domov v 

Slovenijo, kjer je prevezel domače podjetje od očeta. Sam pravi, da se je odločil oz. izbral 

»največji izziv« (Siol, 9. marec 2014). Znanje, ki ga je pridobil v tujini, lahko v svojem 

podjetju samo še oplemeniti. Pomembno je, da mlade ljudi, ki želijo študirati v tujini, 

spodbujamo, predvsem iz razlogov da oplemenitijo svoje znanje, si pridobijo izkušnje in se 

nato vrnejo domov ter z dodatnim znanjem Slovenijo še bolj odprejo in jo spremenijo v 

dinamično družbo, v družbo, ki se razvija. 

 

»V novejših mednarodnih priporočilih za statistiko selitev (kot je na primer priporočilo 

Združenih narodov) je po navadi podana tipologija vzrokov selitev na podlagi izobraževanja 

oziroma usposabljanja (študij v državi, usposabljanje za delo), zaposlitve (začasna ali 

sezonska, v mednarodnih organizacijah), združitve oziroma formiranja družine (najbližji 

sorodniki priseljenca, ki že prebiva v državi; zakonec, otroci, partner), dovoljene naselitve v 

okviru kvot, ki jih dovolijo posamezne države, dovoljene naselitve na podlagi meddržavnih 

sporazumov in humanitarnih razlogov (begunci, iskalci azila ali začasnega zatočišča)« (ZN 

1998, str. 33–34). 

»Dovoljenje za stalno bivanje na podlagi zaposlitve se pogojuje s tri- do petletnim obdobjem 

ali pa celo z desetletnim obdobjem. Brez trajnejšega zaposlitvenega statusa ni mogoče dobiti 
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socialnih in drugih pravic, ki izhajajo iz statusa stalnega bivališča ali državljanskih pravic 

ljudi. Med priseljenimi je približno od 60 % do 80 % takih, ki so prišli v državo na rovaš 

uveljavljanja pravic družinskega združevanja ali pa formiranja družine; to že samo po sebi 

pomeni manjšo vključenost na trg delovne sile in privzemanje večjih tveganj v procesu 

zaposlovanja« (Biffl, Coleman in Wadensjö v Verlič Christensen 2002, str. 63). »Ista avtorica 

namreč na začetku svoje analize opozarja, da je delež imigracij, povezan s trgom delovne sile, 

upadel na 40 % neto priseljenih v drugi polovici devetdesetih let, 60 % čistega migracijskega 

priliva pa se udejanja po pravicah družinskega združevanja, azila in begunstva. Nekdanji 

priseljenci torej še danes prek družinskih vezi generirajo priseljevanje« (Biffl v Verlič 

Christensen 2002, str. 64). »Vsekakor ne preseneča, da so motivi organiziranja etničnih porok 

vezani tudi na velik interes potencialnih migrantov iz držav, v katerih divja vojna ali vlada 

revščina. Poglavitni motiv formiranja etničnih družin je premostitev divergentnih socialnih 

statusov migrantov v obeh okoljih. Reproducirajo jih interesi širše družine, ki želi ohraniti 

svojo kulturno identiteto in pogosto tudi svojo ekonomsko bazo« (Bonachich in Modell v 

Verlič Christensen 2002, str. 86). 

 

3.2 Sodobne migracije danes 

 

Vzrokov za množične imigracije zadnjega desetletja in visoko stopnjo formalne 

brezposelnosti priseljenih v večini razvitih držav je več. Najpogosteje se omenja 

povečevanje razlik med razvitimi in nerazvitimi državami kot vpliv globalizacije in 

strukturne spremembe gospodarstva. Priseljevanje je bilo vedno povezano s politiko 

zaposlovanja nacionalnih držav in če tako usklajevanje ni več uspešno, ima to vrsto 

neugodnih gospodarskih in socialnih posledic, kot je, denimo, visoka stopnja 

brezposelnosti imigrantov in visoki socialni stroški za državo. Pomembni pa so vplivi 

stopnje diskriminacije etnično raznolikih kandidatov itd. Pomembne so spremembe 

demografske strukture priseljenih ter spremembe in pogojevanje udejanjanja pravic za 

pridobitev državljanstva. Med pogoje na primer sodijo vedno daljša časovna obdobja 

bivanja v državi, etnično/narodnostno poreklo (jus sanguinis
11

), nekaznovanost, materialne 

zmožnosti svojemu državljanstvu in podobno. Druge pomembne vplive na zaposlovanje 

imigrantov gre iskati v spremembah gospodarske strukture in konvergenčnih procesih pri 

regulaciji združevanja trgov delovne sile in gospodarstev članic EU; oboje zahteva 

                                                 
11

 Krvno načelo za državljanstvo. Italija tujemu zakonskemu partnerju ne dodeli več državljanstva ob poroki, pač 

pa šteje za svoje državljane otroke, rojene očetom Italijanom.  
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mobilnost in vključevanje v globalizacijske procese. Pri obeh procesih je v zadnjem 

desetletju prisotna mobilna in fragmentirana organizacija trga delovne sile in 

zaposlovanje visoko izobraženih kadrov na podlagi kratkoročnih pogodb. Med priseljenimi 

se povečuje obseg samozaposlovanja. Regulacijski mehanizmi zaposlovanja priseljenih so 

bili v zadnjem desetletju uspešnejši v javnem sektorju in veliko manj v zasebnem – še 

posebno v primerjavi s šestdesetimi leti, ko je bilo nasprotno (Verlič Christensen 2002, str. 

55). 

 

Z gotovostjo lahko trdimo, da so časi, ko je zahodna Evropa potrebovala na tisoče delavcev že 

zdavnaj mimo, vendar še vedno ogromno število ljudi želi imigrirati v te države in si poiskati 

boljše življenje. »Zaradi številnih, povsem kratkoročno pragmatičnih razlogov se vse 

pogosteje kršijo osnovna načela človekovih pravic in druge pravice priseljencev brez 

državljanstva držav EU, čeprav se s tem posredno generira povečan obseg nedokumentiranih 

migracij in neformalnega dela ali nedokumentiranega bivanja milijonov ljudi« (Verlič 

Christensen 2002, str. 40). 

 

Ljudje pogostokrat živijo več let v novi državi, kjer se stežka zaposlijo, ker nimajo niti 

osnovih pravic:  

V državah je uveljavljeno pragmatično načelo »prehodnega obdobja«, v katerem je vsak 

priseljenec iz tretjih držav podvržen procesu nadzora in preverjanju socialnega urada in 

imigracijskega urada. Samo v nekaterih državah je delovno dovoljenje izdano ob 

zadovoljitvi pogojev nastanitve, kot v Skandinaviji in za državljane EU držav, ki ga ne 

potrebujejo, a to vendarle velja samo načeloma. V drugih državah EU pa večinoma vlade 

razpolagajo s celo vrsto selektivnih dovoljenj za delo in z različnimi pogoji utemeljeno 

prakso začasnih dovoljenj za delo (Avstrija, Nemčija) ali zgolj za delo v nekaterih regijah 

in omejeno vrsto del. Zaradi te prakse lahko prihaja do ostre zakonodajne diskriminacije 

različnih skupin priseljencev in do naraščanja neformalnih zaposlitev, torej do 

naraščanjadela v sivi ekonomiji. Številni tujci – rezidenti po večletnem registriranem 

bivanju in delu v formalnem sektorju lahko ostanejo brez delovnega dovoljenja ali celo 

brez pravic (!), ki so jih že pridobili z delom (Verlič Christensen 2002, str. 40). 

 

Države danes uporabljajo razne načine za omejevanje (ali celo odklanjanje) imigrantov, ki 

zato ne dobijo begunskega statusa, ali pa ne dobijo pravih legalnih možnosti za bivanje in 

delo, čeprav živijo in delajo v razvitih državah. Ker so brez uradnih papirjev, delajo karkoli za 
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kogarkoli, da preživijo, s tem so pa tudi poceni delovna sila in brez pravic. »Vendar je 

smisleno upoštevati realnost, da se v sedanjem času povečuje posredna evidenca povečanega 

obsega neformalnega dela in sive ekonomije skoraj po vseh državah EU, posebno 

sredozemskih. Največje so te potrebe v večjih urbanih, globalnih središčih. Priseljenci najdejo 

delo v gospodinjstvih, turizmu, zdravstvu, sezonskem delu v kmetijstvu in industriji zabave, 

pogosto v prostituciji« (Kofman et al, Coleman & Wadensjö v Verlič Christensen 2002, str. 

59). »To se pogosteje kakor na severu EU dogaja v južnoevropskih državah in ZDA. Španija 

kljub zelo visoki stopnji brezposelnosti (več kot 18 %) »tolerira« neregistrirano priseljevanje 

in zaposlovanje tujcev iz Afrike, ki delajo predvsem v industrializiranem procesu pridelave 

povrtnin. Številne države in družine so zopet odkrile možnost »zaposlitve« pomoči v 

gospodinjstvu, v katerem zaposlene ženske tudi živijo in so torej na razpolago pod posebnimi 

pogoji dela, ki niso predmet formalnih vladnih regulacij. Pravice tako zaposlenih so lahko 

izpostavljene kršenju brez možnosti pritožbe. Številni priseljenci delajo v oskrbi urbane 

infrastrukture, restavracijah in trgovini« (Kofman et al. v Verlič Christensen 2002, str. 64). 

 

3.3Begunci in prisilne migracije 

 

»V vsakdanjem govoru, kakor tudi v tem tekstu, je begunec ali begunka oseba, ki je bila 

prisiljena zapustiti svojo državo iz razloga, za katerega ni sama odgovorna, bodisi da je to 

lakota, revščina, posledica naravne katastrofe, opustošenje vasi ali mesta, kaotične razmere v 

državi, totalitarizem, vojna, zatiranje manjšin ali osebno preganjanje. Izraz begunec ali 

begunka, migrant ali migrantka brez statusa (ki poudari, da oseba nima ustreznih dokumentov 

za prečkanje meje in bivanje v državah EU) in prosilec ali prosilka za azil (ki poudari 

vključenost v formalni postopek iskanja zatočišča)« (Zorn 2005, str. 259). 

Leta 2013 je število ljudi, ki so morali zbežati od doma zaradi nasilja ali revščine, prvič po 

drugi svetovni vojni preseglo 50 milijonov. Visoki komisariat Združenih narodov za begunce 

(UNHCR) je v svojem poročilu opozoril, da je število beguncev konec lanskega leta doseglo 

51,2 milijona, kar je šest milijonov več kot leta 2012. Od tega je več kot polovica otrok. Še 

posebej dramatične so razmere v Siriji, kjer je 6,5 milijona ljudi notranje razseljenih, 2,5 

milijona jih je zbežalo v tujino. Število beguncev je dramatično naraslo deloma zaradi novih 

kriz v Južnem Sudanu, Afganistanu, Srednjeafriški republiki, Ukrajini in Iraku, ob tem da 

nekatere stare krize ostajajo nerešene. Večina kriz ima politične vzroke (UNHCR, 2014). 
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Za ilustracijo uporabimo letošnjo situacijo v Ukrajini. Ukrajina je že dolgo časa prostor, kjer 

se dogajajo razni konflikti. Konflikti so notranji, vendar tudi »tuja roka« ima svoje prste 

vmes. Zdajšnje stanje v Ukrajini sega natanko deset let nazaj v obdobje »oranžne revolucije« 

ter protestov v podporo proameriškemu/prozahodnemu Juščenku. Jabolko spora so bile 

predsedniške volitve, ki naj bi jih dobil s sporno odločitvijo volilne komisije prorusko 

usmerjeni Janukovič. Odločitev so kasneje po množičnih protestih preklicali ter priznali 

zmago Juščenku. Zgodovina se ponavlja in leta 2010 je Janukovič zmagal na predsedniških 

volitvah, nakar je moral po štirih letih zbežati iz Ukrajine. V ukrajinske razmere so se 

vmešavale posredno ali neposredno Rusija kot tudi ZDA, kar je pripeljalo do razklanosti 

Ukrajine na dva dela. Zahodni del je naklonjen EU in ZDA, vzhodni del se pa hoče odcepiti 

od Ukrajine in se priključiti Rusiji. Politična in vojaška nestabilnost v Ukrajini je pripeljala do 

velikega števila mrtvih kot tudi do velikega begunskega vala. »Najhujše razmere so na 

vzhodu Ukrajine, po podatkih ZN je to območje že zapustilo 350.000 ljudi. Možnosti za 

preživetje so še manjše, če vemo, da v mestu Lugansk ni elektrike in vode že 17 dni« (RTV 

SLO, 19. avgust 2014). 

 

»Prisilne migracije v zgodovini niso bile redkost. Ljudje so morali velikokrat zapuščati svoje 

domove, da bi si zatočišče iskali drugje. Razlogi so bili različni, vendar so med 

najpogostejšimi preganjanje, oboroženi konflikt ter politično nasilje. Mnoga verstva poznajo 

koncepte, kot so azil, begunec, svetišče ter gostoljubnost do tistih ljudi, ki so morali bežati« 

(Geržina 2005, str. 12). Prisilno so morali migrirati tudi Srbi iz Hrvaške, avgusta leta 1995, 

predvsem zaradi straha pred vojaško operacijo Nevihta (Oluja). Hrvaška vojska je osvobodila 

večji del Hrvaške in s tem zaključila vojno, vendar kljub pozivom hrvaškega vodstva srbskim 

civilistom, naj ne zapuščajo Hrvaške, jih je večji del pobegnil v Bosno in Srbijo. »Hrvati 

ocenjujejo, da je bilo srbskih civilistov 90.000, ZN okrog 150.000, srbski viri pa trdijo, da jih 

je bilo od 200.000 do 250.000« (Živić 2004). 

 

»Med begunci z resnimi razlogi za beg ali takimi, ki jim je težje dodeliti status, je tudi vse več 

ljudi v skrajni stiski. Velikokrat nasedajo obljubam in špekulacijam ljudi, ki na vedno nove 

načine „organizirajo“ zanje drag, nelegalen prevoz v deželo upanja. Zmanjšujejo ali omejujejo 

se tudi socialne pravice beguncev in drugih skupin priseljencev; čim težje je dobiti 

državljanstvo po naturalizaciji, tem več pravic se oddaljuje rezidentom in se omejujejo le na 

državljanje« (Verlič Christensen 2002, str. 81). 
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Najnovejši trendi migracij kažejo premike od klasičnih. Če je še do nedavnega veljalo pravilo, 

da večina migracij poteka z juga proti severu in iz revnih v bogate države, je stanje danes 

drugačno. Seveda, takšne migracije še vedno obstajajo, vendar obstajajo tudi pogosti primeri, 

ko ljudje migrirajo s severa na jug ali z juga na jug. Tako smo v današnji krizi priča, kako 

Španci migrirajo v Južno Ameriko, mnogi migrirajo tudi v Avstralijo, kot tudi v Bangladeš. 

Ljudje se torej selijo tam, kjer se pojavijo možnosti za delo in naselitev. Predvsem bo 

zanimivo videti, ali se bo ta trend obdržal. 

 

 

4. MIGRACIJE V DRŽAVE EVROPSKE ZVEZE 

 

 

4.1 Gostujoči delavci ali »gastarbajterji« 

 

»Za povojno izseljevanje v države zahodne Evrope je zelo pomembno leto 1957, ko je bila 

formirana Evropska gospodarska skupnost. Narejeni so bili prvi koraki v smeri nastajanja 

enotnega trga delovne sile, ki se izteče v sporazum konec šestdesetih let (Rimski dogovor). 

Šestdeseta leta so čas neoliberalistične migracijske politike v razvitih državah, kar pomeni 

med drugimi tudi politiko odprtih vrat za priseljevanje« (Klinar v Lukšič Hacin1995, str. 36). 

»Zvezna republika Nemčija je doživljala v šestdesetih letih hiter ekonomski razvoj. 

Ekspanzija gospodarstva je odpirala nova delovna mesta in priliv tujih delavcev se je 

povečeval. Lahko ugotavljamo, da sta bila ekonomski vzpon in obseg migracij med seboj 

povezana« (Lukšič Hacin 1995, str. 36).  

 

»Ekonomske vzroke ima tudi zdomstvo kot novejša oblika migracije oz. izseljevanja. Gre 

sicer za formalno začasno emigracijo, ki se je dejansko s časom v mnogih primerih 

spremenila v stalno, v klasično izseljenstvo, kot ga poznamo v slovenski zgodovini. 

Zdomstvo je zaključen proces, ki je trajal četrt stoletja, od sredine šestdesetih do začetka 

devetdesetih.Zdomci niso samo gastarbajterji v Nemčiji, temveč tudi gradbeni delavci v Iraku, 

Iranu, Libiji, da ne govorimo o diplomatih« (Čepič 2010, str. 395). Obdobje, ki ga navaja 

Čepič, od sredine šestdesetih do začetka devetdesetih, je dolgo obdobje, »gastarbajterstvo« pa 

je trajalo približno do sredine sedemdesetih let, z začetkom naftne krize leta 1973 pa se 

ustavlja. Kasnejše obdobje je bilo v večini družinsko združevanje. »Zakon o družinskem 
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združevanju izhaja iz osebne človekove pravice do svobodne izbire partnerja in pravice, da 

ožji družinski člani lahko živijo skupaj – kot partner, mladoletni otroci do 18. leta in starši nad 

74 let, po tem ko je rezident v državi prebival vsaj pet oziroma sedem let. Pravice veljajo 

enako za priseljene z dovoljenjem stalnega bivanja, etnično mešane družine in begunce, ki 

dobijo azil. Dejansko ob priselitvi država ponuja zdravstveno zaščito, pomoč otrokom in zelo 

selektiven dostop do raznovrstnih subvencioniranih možnosti izobraževanja. Druge pravice, 

volilna in pravice glede družinskega skrbstva, prav tako individualne pravice enakosti pred 

zakonom, dostop do pomoči v okviru družinske politike ali ob ločitvi, »mirujejo v prehodnem 

obdobju«. To obdobje prehoda od začasnega – stalnega bivanja do dejanskega stalnega 

statusa rezidenta je vedno daljše, saj se je v zadnjih šestih letih dostop do socialnih pravic 

odmaknil s treh na sedem let ob vrsti novih predpogojev. To je rezultat sprememb izvedbe 

zakonodaje za postopek priseljevanja državljanov iz tretjih držav« (Verlič Christensen 2002, 

str. 125). 

 

Bilo so tudi primeri, ko so ljudje v osemdesetih hodili v Nemčijo delati, vendar ne v tako 

masovni obliki kot nekdaj. »V celotnem povojnem obdobju ima visoko stopnjo rasti 

produktivnosti dela. Ta stopnja se je po prvem „naftnem šoku“ začela zmanjševati. V 

pedesetih in šestdesetih letih je bil prihod članov družine migrantov prepovedan, geografska 

mobilnost delavcev omejena. Vendar, ker je bilo konec šestdesetih in začetek sedemdesetih 

povpraševanje za delovno silo veliko, je postala imigracija tujcev dosti bolj liberalizirana – v 

smislu dovolilnic, ponovne združitve družin in drugih pravic, čeprav je princip ne vselitve 

zadržan
12

« (Grečič 1989, str. 56). »V drugi polovici devetdesetih let, pa tudi že vse od leta 

1974, ko je bila imigracijska politika gostujočih delavcev v večini držav članic zaustavljena, 

se je delovna sila iz tretjih držav zožila na visoko kvalificirane kadre in kratkotrajne 

zaposlitvene pogodbe, upoštevaje tudi vse omejitve pri priznanju izobrazbe itd.« (Verlič 

Christensen 2002, str. 36). Vendar, kakor opažamo danes, se stanje ni veliko spremenilo, 

razvite države še vedno poleg »poceni« nekvalificiranih kadrov potrebujejo izobražene in 

visokokvalificirane ljudi: »Na znanju in inovacijah temelječa družba ter bliskovit razvoj 

evropskega gospodarstva na različnih področjih sta povečala povpraševanje po izobraženih in 

visokokvalificiranih migrantih (v tej fazi je primanjkovalo strokovnjakov), še posebej v 

storitvenem sektorju, kot so zdravstvo, informatika, tehnologija in izobraževanje. Zato je 

veliko držav članic uvedlo posebne programe za dodelitev delovnih dovoljenj visoko 

                                                 
12

 Čeprav so države EU v tistem obdobju uradno prepovedale priseljevanje novih migrantov (predvsem delovne 

sile) ter družinskih članov, ker jih preprosto niso več potrebovali, ljudje tega niso spoštovali.  
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izobraženim tujcem s posameznih področij« (Bade v Lukić, Medica 2011, str. 19).»Nemčija 

že nekaj let vztraja pri uvozu več sto tisoč strokovnjakov za IT, ki naj bi prišli iz Indije in 

Pakistana. Pokaže pa se, da so jih največ uspeli pritegniti iz nekdanjih real – socialističnih 

držav, njihovo skupno število pa ne presega 25 tisoč« (Verlič Christensen 2002, str. 59). 

 

»Leta 1965 je bil sprejet Zakon o tujcih v ZRN, ki je med drugim dovoljeval doseljevanje 

družin šele po treh letih dela v ZRN. Izjeme so bile države, s katerimi je ZRN podpisala 

dogovore o sodelovanju« (Slavec 1982, str. 45).»Sporazum med SFRJ in ZRN o reguliranju 

zaposlovanja jugoslovanskih delavcev v ZRN je bil podpisan 1969. leta. Podobni sporazumi 

so bili podpisani s številnimi evropskimi državami. Prav tak sporazum je SFRJ podpisala 

1963 z Avstrijo o reguliranju zaposlovanja jugoslovanskih delavcev v Avstriji. Sledil je 

sporazum med SFRJ in Francijo o reguliranju zaposlovanja jugoslovanskih delavcev v 

Franciji, ki je bil podpisan 1965. Leta 1967 je bil sklenjen sporazum s Švedsko, 1971 s 

Francijo o sezonskih delavcih in z Nizozemsko, Belgijo, Luksemburgom in Avstralijo o 

reguliranju zaposlovanja« (Stare 1977, str. 11–12). 

 

»V začetku sedemdesetih let je bilo v zahodni Evropi zaposlenih okoli 6 milijonov tujih 

delavcev in z njimi je tam živelo prav gotovo še enako število ostalih družinskih članov« 

(Mesić 1988, str. 317). »Jugoslovanske meje so se 1963 uradno odprle za izseljevanje. Temu 

je sledilo obdobje organiziranih selitev (1965–1975), ki jih je podpirala tudi država. Po 

gospodarski reformi leta 1965 so se tokovi izseljevanja ponovno vse bolj usmerjali v države 

zahodne Evrope (ZRN, Francija, Švedska, Švica, Italija...) in ZRN je kaj kmalu postala glavni 

cilj priseljevanja naših ljudi« (Stare 1977, str. 8).  

 

»Jugoslavija je v pičlih dveh letih od odprtja pogodbene delovne emigracije prispevala 

125.000 prebivalcev. Jugoslovanski zdomci so se večinoma zaposlili v nekdanji Zahodni 

Nemčiji (65.000), Franciji (20.000), Avstriji (19.000) , na Švedskem (5.000), v Švici (4.000) 

in na Nizozemskem (1.000 oseb). Jugoslavija je imela po popisu leta 1971 skupno 3,3 % 

prebivalstva (671.908 oseb) na začasnem delu v tujini. Ta masa se je ustvarila v kratkem 

obdobju sedmih let, kar pomeni skoraj 100.000 ljudi letno.Če primerjamo podatke ankete, ki 

jo navaja Grečić, je bil precejšen dejavnik odziva med prebivalstvom za zdomstvo prav 

dohodek oziroma boljši zaslužek (Grečić v Josipovič 2006, str. 201). Slovenija in Hrvaška sta 

kljub statusu gospodarsko najrazvitejših republik prispevali nad 40 % vseh zdomcev. V ožjem 

etničnem smislu pa so Hrvati in Slovenci predstavljali leta 1971 kar 45,9 % 
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zdomcev«(Josipovič 2006, str. 199–201).Kot razlog za tako visoko število zdomcev iz 

Slovenije in Hrvaške Josipovič navaja neenak položaj etničnih manjšin v Jugoslaviji. Oblast 

je dajala prednost drugim, predvsem Srbom.»Po popisnih podatkih leta 1981 je bilo na 

»začasnem« delu v tujini že 874.995 prebivalcev, kar pa je po mnenju strokovnjakov 

podcenjeno (Petrović v Josipovič 2006, str. 200). V popisu 1981 je bilo na »začasnem« delu v 

tujini tudi »nad 10 tisoč fakultetno izobraženih« (Josipovič 2006, str. 200). 

 

»Gastarbajterji naj bi se vrnili domov potem, ko se je končalo njihovo delo v tuji državi, 

vendar imigranti v Evropi so se stežka vračali v svoje matične države; politični pritiski in 

humanitarni napotki so otežili položaj zahodnih vlad pri uveljaviti njihove prvotnepolitike« 

(Coleman in Wadenjsö1999, str. 78). 

 

»V večji meri je bila to ekonomska migracija, za katero se je pri nas uveljavil poseben termin 

„začasno delo v tujini“. Sama oznaka je bila plod naporov prikazati, da so ti ljudje zgolj 

začasno odšli na delo v tujino in se bodo po krajšem obdobju vrnili, hkrati pa se je idealno 

vključevala v migracijske politike takratnih evropskih imigrantskih držav, npr. Nemčije, kjer 

se je govorilo o gastarbajterjih (gostujočih delavcih)« (Lukšič Hacin 1995, str. 37). »Že sredi 

sedemdesetih let se pojavijo ugovori in dokazovanja, da se predvidena začasnost spreminja v 

trajno izseljenost. Vsi nadaljni dogodki in rezultati nekaterih raziskav so te ugovore le še 

potrjevali« (Klinar 1976, str. 250–255). Tezo Klinarja in Lukšič Hacinove potrjuje tudi Čepič 

(2010, str. 395), ki pravi: »Zdomstvo je opredeljeno kot začasno bivanje v tujini zaradi dela, 

je v naši zgodovini znano predvsem kot t. i. gastarbajterstvo. Pri tem je bil poudarek na delu, 

ki ga je delojemalec opravljal v drugi državi, oziroma je bil tam »gostujoči delavec« za 

določen čas. Je svojevrstna oblika migracije iz ekonomskega razloga, ki se je začela kot 

začasna, a je v mnogih primerih postala trajna«.  

»V Evropi leta 1973 po gospodarskem razcvetu in množičnih migracijah pride do naftne 

krize, ki je pustila globoke gospodarske posledice. V nekem smislu lahko že govorimo o 

začetku gospodarske recesije. V novih razmerah je „gastarbajterski model“ v 

zahodnoevropskih državah prenehal funkcionirati. Aktualna migracijska situacija se izraža 

preko trga dela, pravnega statusa, vračanja in reintegracije ter socialno-pravnega položaja 

druge generacije migrantov. Po letu 1973/74 narašča število imigrantov le še zaradi 

združevanja družin, naravnega prirastka in ilegalne migracije. Že leta 1974/75 pride do 

sistemsko izraženega radikalnega obrata v migracijski politiki imigrantskih držav v smeri 

zaustavljanja nadaljnega pritoka tuje delovne sile. V letih, ki sledijo, zasledimo predvsem t. i. 
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družinsko imigracijo. Konec sedemdesetih let se začnejo prizadevanja za integracijo 

imigrantov, ki so ostali, v novo družbo oz. integracijska migracijska politika« (Lukšič Hacin 

1995, str. 37–38).Razlogov, zakaj se gastarbajterji niso vračali domov, je več. Pomembnejši 

med njimi so: otroci so se rodili tam in začeli hoditi v njihove šole, doma v njihovih rojstnih 

državah dela ni bilo ravno na pretek, v primeru brezposelnosti so lahko uveljavili denarno 

nadomestilo kot tudi socialne pravice. Imeli so dostop do njihovega zdravstvenega sistema, 

kot tudi ostale pravice. V vsakem primeru je bilo stanje iz več razlogov ugodnejše v tujini kot 

doma. 

»Od sredine sedemdesetih let do sredine osemdesetih let se je v Jugoslavijo vrnilo pol 

milijona »gastarbajterjev«. Zdomci so se namreč vračali pod pritiskom države »gostiteljice« 

oziroma zaradi tamkajšnjih gospodarskih prilik. Ugotovljeno je bilo sicer, da se te države 

oziroma delodajalci, kljub določeni stopnji recesije in posledično povečani brezposelnosti, 

»gastarbajterem« niso povsem odpovedali. So pa omejili njihov pritok in poskrbeli, da so se 

vračali v domovino tisti, ki jim niso ustrezali. Tako so se vračali tisti, ki so izgubili službo, 

nekvalificirani delavci, starejši, bolni, invalidi. Ti povratniki so pričakovali, da bodo v 

domovini dobili službo« (Čepič 2010, str. 407). 

 

Če je v obdobju zdomstva veljalo združevanje družin, so danes stvari drugačne, in večina 

držav omejuje
13

 priseljevanje in združevanje družinskih članov. »Od sredine sedemdesetih let, 

ko se je val zdomstva začel umirjati in je število zdomcev padlo, se je povečalo število 

njihovih družinskih članov, ki so živeli z njimi v tujini« (Čepič 2010, str. 400). »Vse od 

začetka devetdesetih let se je v različnih državah EU spremenila definicija »ožjih družinskih 

članov«, ki je prav tako kulturno pogojena, predvsem v smislu evropocentrične evropske 

kulture« (Verlič Christensen 2002, str. 36). »Te pa so sila raznolike in se v zadnjem desetletju 

spreminjajo na slabše v smislu omejevanja pravic družinskega združevanja in z uvajanjem 

novih pogojev za pridobivanje stalnega statusa bivanja« (Migration News Sheet v Verlič 

Christensen 2002, str. 33). »Politika družinskega združevanja je omejena po starosti in 

nacionalnosti, dolžini bivanja in trajanju zakona. S tem se dejansko omejuje priseljevanje 

družinskih članov na splošno, čeprav gre za stereotipni izgovor, da priseljeni partner 

                                                 
13

 Z različnimi regulacijami kot tudi migracijsko zakonodajo, ki so v skladu s tradicijo in gospodarskimi 

potrebami posamezne države. »Tako so podani pogoji za migracijski nadzor (nedokumentiranega priseljevanja) 

in tudi »izbiro gospodarstvu potrebnih kadrov« ali nadzor procesa omejenega priseljevanja« (Verlič Christensen 

2002, str. 50). Preprosto rečeno, če si prišel v novo državo z namenom dela, in ima nova država od tebe koristi 

(ko delaš plačuješ davke, itd.), je vse v redu. Vendar, če si v novi državi obremenitev za njihov proračun 

(socialni prejemki, itd.),je bolje, da nisi prišel. 
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„navadno prihaja iz nerazvitega okolja in nima nobene izobrazbe“« (Verlič Christensen 2002, 

str. 158). 

 

4.2 Obdobje, ko gostujoči delavci niso več potrebni 

 

Začetki prve industrijske revolucije segajo v obdobje od sredine 19. stoletja naprej. S pojmom 

industrijska revolucija razumemo prehod iz ročnega v strojno proizvodnjo. Državi, kjer se je 

vse skupaj začelo, sta Velika Britanija in Belgija. Druga industrijska revolucija, ki se je začela 

na začetku 20. stoletja, je pomenila prelomnico. Parni stroj je zamenjal motor z notranjim 

izgorevanjem, namesto premoga je glavno vlogo proizvajanja energije prevzela nafta. Po 

drugi svetovni vojni je bilo potrebno Evropo ponovno zgraditi, ker države zahodne Evrope 

niso imele dovolj delovne sile, so povabile ljudi iz južne Evrope. Države zahodne Evrope so 

delovale v okviru kapitalističnega tržnega gospodarstva, ki je prinesel velik gospodarski 

napredek. Vendar v sedemdesetih se kažejo prvi znaki globalne krize. »Do začetka 1970. let 

so gospodarske dinamike v makroekonomiji kraljevali veliki ekonometrični modeli, ki so 

prihodnjo dinamiko napovedovali na podlagi v preteklosti ocenjenih parametrov. Nakar je 

nastopila vojna v Vietnamu, ameriško ekscesno tiskanje denarja za financiranje vojne, razpad 

Brettowoodskega valutnega sistema ter libijska revolucija in prvi naftni šok. Vse to je vrglo 

svet iz tečajev in povzročilo visoko inflacijo. In to inflacijo so nato izkoristili tržni 

fundamentalisti med ekonomisti, češ da so stari keynesianski makromodeli povsem 

odpovedali in povsem spremenili ekonomsko paradigmo« (Damijan blog, 18. avgust 2014).  

 

V tem obdobju je v Sloveniji bilo prisotnih veliko »push« dejavnikov, ki so Slovence dodatno 

spodbudili na »gastarbajterstvo«.»Slovenci so iz domovine odhajali na tuje, pri čemer so bili 

zaradi neugodne ekonomske in socialno-gospodarske strukture slovenskega prebivalstva in 

njihove gospodarske osnovevzroki izseljevanja predvsem ekonomski. Zemljiška posest je bila 

majhna in razdrobljena, število kmečkega prebivalstva je raslo, kljub industrializaciji je bilo v 

industriji in prometu pomanjkanje delovnih mest. Poleg teh razlogov, ki so silili v 

izseljevanje, pa je bil motiv tudi želja po boljšem in hitrejšem zaslužku, udobnejšem življenju 

in tudi beg pred služenjem vojske« (Čepič 2010, str. 395).  

Če je bilo še sredi šestdesetih zanimanje za gostujoče delavce veliko, se je v osemdesetih
14

 s 

krizo v zahodni Evropi ustavilo priseljevanje novih gostujočih delavcev, kar pomeni, da je bil 

                                                 
14

 Zametki gospodarske krize so se začeli pojavljati po naftni krizi leta 1973. 
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»pull« v tem obdobju omejen.»Leta 1973 je bilo število jugoslovanskih državljanov v 

zdomstvu največje, nato je začelo padati in sredi osemdesetih let je nastala pri zaposlovanju 

»gastarbajterjev« težava, kajti tudi zahodnoevropske države je zajela ekonomska kriza, ki se 

je kazala tudi v brezposelnosti. Okoli 16 milijonov oseb je bilo brezposelnih, od tega prek 

milijon »gastarbajterjev«. Med temi je bil delež Jugoslovanov sorazmerno majhen, le okoli 

60.000 jih je ostalo brez zaposlitve.« (Čepič 2010, str. 401). 

 

Večina sedanjih držav članic EU je v svoji malo daljši zgodovini spoznala predvsem 

fenomen emigracij ali odseljevanja svojih prebivalcev. Šele v novejšem obdobju 

industrijskega razvoja je razviti del Evrope razmeroma kratek čas formalno privabljal (na 

aktivno povabilo delodajalcev in držav v šestdesetih in sedemdesetih letih) večje ali manjše 

kontingente pretežno ruralnih migrantov z evropskega obrobja (Turki, Jugoslovani, 

Španci, Italijani) na začasno delo. Največ jih je potrebovala Nemčija, zaradi vojne. 

Gostujočih delavcev v začetnem obdobju ni nihče nameraval integrirati v družbo, bili so 

potrebni le v obdobju marginalnega zaposlovanja v nekaterih industrijskih sektorjih v 

ekspanziji. Sprva so prihajali le mladi možje, katerim po napornem delu za strojem ni bilo 

težko najti izgovorov, zakaj se niso dodatno izobraževali ali učili lokalnega jezika. Bili so 

utrujeni od dela, slabo šolani, znanja jezika pri dodeljenem delu skoraj niso potrebovali in 

bili so teritorialno razpršeni. Integracijske politike, vredne omembe, ni bilo skoraj v 

nobenem primeru, če izvzamemo obdobje prilagajanja delu samemu, ki ga je praviloma 

organiziral delodajalec.Potem se je med krizo v sedemdesetih letih pokazalo, da se 

„začasni delavci“ v državah EU ne bodo tako kmalu vrnili v domače države v razvoju. 

Tega „razvoja v državah v razvoju“ je vse manj na vidiku, le teorije in izrazov za to še 

nismo razvili. Priseljenim so v tem času že pripadle pravice stalnih rezidentov in pravice 

„družinskega“ združevanja v državi, včasih tudi državljanstvo (Verlič Christensen 2002, 

str. 80). 

 

»Te skupine nekdanjih gostujočih delavcev so svoje socialne pravice pridobivale počasi in 

bile odvisne od delodajalcev (faza korporativizma). Intervencija matičnih držav, tudi v obliki 

bilateralnih sporazumov, je prišla šele pozneje – po tem, ko je bilo jasno, da začasni delavci 

postajajo stalni prebivalci drugih držav. Šele tedaj se izpostavi kot ovira integraciji dejstvo, da 

so bili povabljeni delavci iz ruralnih, tradicionalnih okolij, nemalokrat funkcionalno 

nepismeni. Danes so to ljudje, stari od 50 do 60 let ali več, težko jih je prekvalificirati in so 

dolgotrajno brezposelni« (Verlič Christensen 2002, str. 153).  
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»Tezo, da so se iz Slovenije kot zdomci izseljevali visoko usposobljeni kadri ali pa vsaj bolje 

izobraženi od prebivalstva, ki je v Slovenijo prišlo iz drugih republik, popisni podatki iz leta 

1991 ne potrjujejo. Pri priseljenih z območja nekdanje SFRJ je bil višji tako delež višje in 

visoko izobraženih kot tudi delež srednješolsko izobraženih. Pri zdomcih je izstopala 

osnovnošolska izobrazba, ki je po deležu (nad 40%) močno presegala ostale« (Josipovič 2006, 

str. 94). 



»Države članice Evropske zveze so bilateralne sporazume o kontingentih gostujočih delavcev 

iz šestdesetih let nadomestile z različnimi politikami selektivnega zaposlovanja za določen 

čas (enoletne pogodbe z možnostjo dvakratnega podaljšanja). To še posebno izstopa pri 

zaposlovanju izobraženih priseljencev, strokovnjakov v storitvenih dejavnosti, mednarodnih 

podjetjih in najpogosteje v urbanih okoljih« (Verlič Christensen 2002, str. 21). 

 

Po podatkih Rista (1979, str. 201) je »v povojnem obdobju evropska migracija zamenjala svoj 

karakter od gibanja prebivalstva do gibanja delovne sile. Ugodne razmere na 

zahodnoevropskem tržišču dela so prinesle, da število tujih delavcev raste po zelo dinamični 

stopnji. Tako je sredi sedemdesetih let skupno število tujega prebivalstva v državah zahodne 

in srednje Evrope doseglo številko okrog 15 milijonov ljudi«.Ta podatek potrjujejo tudi ostali 

avtorji, ki pravijo,»da so bile meddržavne delovne selitve v industrijske države srednje, 

zahodne in severne Evrope od petdesetih let naprej pretežno notranja evropska gibanja; v 

zgodnjih sedemdesetih letih so dosegla selitveni saldo skoraj 15 milijonov ljudi (Miles in 

Solomos 1987, str. 75–110, Emmer 1989, str. 189). »Vendar, gospodarska recesija 1973–1975 

je upočasnila in tudi zaustavila priliv tujih delavcev v te države« (Grečić 1989, str. 20). 

»Sredi šestdesetih let migracije državljanov SFRJ proti razvitim državam zahodne Evrope so 

postale znatne, da bi se njihov obseg povečal konec šestdesetih. V sedemdesetih emigracije iz 

SFRJ dobivajo specifične karakteristike: raste število visoko izobraženih ljudi, ki odhajajo na 

zahod. Dani obrazec je samo podaljšan z ekonomsko krizo z začetka osemdesetih« (Pavlov in 

drugi, 2008, str. 4). 

 

»V državah zahodne Evrope je problem priseljevanja delovne sile pereč že zdaj, saj se stopnje 

naravnega prirastka zmanjšujejo, podaljšuje pa se življenska doba. Oboje vpliva na staranje 

prebivalstva ali nakazuje problem »starajoče se« demografske strukture v zahodni Evropi in 

večini držav članic EU, razen Irske. Poleg nekaterih nordijskih držav imajo najnižjo stopnjo 
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naravnega prirastka sredozemske države (Italija, Španija) in nekatere vzhodnoevropske 

države, Madžarska, Češka, tudi Slovenija« (Verlič Christensen2002, str. 18–19). 

 

Države članice Evropske zveze so bilateralne sporazume o kontingentih gostujočih 

delavcev iz šestdesetih let (model kolobarjenja delovne sile) nadomestile z različnimi 

politikami selektivnega zaposlovanja za določen čas (enoletne pogodbe z možnostjo 

dvakratnega podaljšanja, na primer). Na tem področju lahko nedvomno ugotavljamo 

globalne razsežnosti procesov migracij na trgu delovne sile. To še posebej izstopa pri 

zaposlovanju izobraženih priseljencev, strokovnjakov v storitvenih dejavnostih, 

mednarodnih in najpogosteje v urbanih okoljih. Pri tej vrsti zaposlovanja po pogodbi 

posebej izstopata Nemčija in Avstrija, kjer je na razpolago več vrst delovnih dovoljenj (4–

7), ki v bistvu niso stalna. Take postopke in dokumente uvajajo tudi druge države EU v 

devetdesetih letih v želji, da bi migracije in trg delovne sile nekako uskladile. Dober zgled 

so strokovnjaki, zaposleni v državah v razvoju (azijskih državah, Savdski Arabiji) ali pa 

številni ameriški podjetniki po svetu. Enako velja za profesionalno osebje, zaposleno v 

multinacionalih organizacijah. Za te pojave ne moremo trditi, da so klasična oblika 

migracij, kjer se posameznik odloči za »stalno« naselitev v novi državi. Če je nekoč 

potencialni migrant sprejel odločitev o naselitvi v drugi državi, to ni bilo pogojeno z že 

vnaprejšnjo pogodbo o zaposlitvi. Danes so migracije, razen beguncev in združevanja 

članov družine, podrejene interesom delodajalcev, po načelu nacionalnih politik. Za 

razliko od sprejemanja letnih kvot priseljencev v državah, kot so ZDA, Kanada, Avstralija, 

je tak odnos do migracij prevladujoč v državah članicah EU (Verlič Christensen 2002, str. 

21–22).  

 

Za Evropsko unijo sta najpomembnejši dve glavni obliki krožnih migracij:  

1. Krožne migracije državljanov tretjih držav, ki prebivajo v EU. Omogočeno bi bilo, da 

ti opravljajo dejavnosti v izvorni državi, medtem ko bi svoje glavno bivališče zadržali 

v državi EU. Ta oblika krožne migracije vključuje predvsem poslovneže, zdravnike ter 

pedagoške delavce. 

2. Krožne migracije oseb, ki prebivajo v tretji državi. Nanaša se na »tretje« državljane, ki 

imajo stalno prebivališče v svoji izvorni državi in za določen čas pridejo v državo EU 

zaradi dela, študija, usposabljanja ali kombinacije teh, pod pogojem, da se po izteku 

dovoljenja za prebivanje vrnejo v svojo državo, kjer imajo stalno prebivališče.  
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»Evropska unija si prizadeva vzpostaviti sistem krožnih migracij, ki temelji na »win – win –

win« konceptu. Ta politika se zavzema, da bi vsi ključni akterji, kot so države pošiljanja, 

države prejemanja in migranti, od sistema krožnih migracij imeli pozitivne učinke na 

različnih področjih, kot so gospodarski razvoj, javno mnenje domačih prebivalcev do tujih 

migrantov, zmanjševanje ilegalnih migracij, izboljšanje socialnega položaja migrantov itd. 

Oblikovalci te politike so mnenja, da bi lahko bil sistem krožnih migracij neke vrste čarobna 

palica pri spremninjajočih se ekonomskih, demografskih in gospodarskih razmerah v Evropi. 

Vendar je pri sistemu krožnih migracij potrebna previdnost, saj koncept »win – win – win« ni 

tako vzajemen, kot se ga prikazuje, kajti izpostavljajo se samo gospodarski interesi držav 

prejemanja (torej samo prvi »win«), medtem ko je premajhen poudarek namenjen drugim 

akterjem te politike, predvsem migrantom« (Medica in Lukič 2011, str. 62–64).  

Sami migranti so primorani na t. i. prekarno delo. »Prekarno delo je, ko nekdo išče službo, 

pogostokrat ali kar praviloma ne najde stalne službe. To je, oblika dela, ki nudi slabo plačilo 

in prav tako slabo socialno zaščito, hkrati pa je ta kategorija zelo heterogena. Kljub tej 

heterogenosti pa prekarce združujejo skupne težave: so prvi, za katere v krizi zmanjka dela; 

obsojeni so na priložnostno delo, za urnik dela pa pogosto zvedo le nekaj dni ali nekaj ur pred 

začetkom dela; so v vlogi deklice za vse; sproti se morajo prilagajati vedno novim pogojem; 

težko se spočijejo; ne morejo načrtovati ne poklicne kariere ne družine. V negotovih 

gospodarskih časih, a tudi v konjunkturi, slehernika od padca v prekarnost dandanes loči le 

nekaj smole. Za vse te svoje vrline, ki jih nudijo trgu, pa niso nagrajeni ne denarno ne 

statusno. Prekarne oblike dela so prav tako vzgojni ukrepi: honorarec, stalni pripravnik ali 

delavec na črno si zaradi bojazni, da bo izgubil svoj vir zaslužka, ne upa terjati svojih pravic« 

(Vöröš 2013, str. 32). Prekarizacija se torej nanaša naspremembo delovnih odnosov, na 

občutno zmanjšanje pravic iz dela in povečanje negotovosti na trgu dela. Veliko večino 

prekarskih del opravljajo tudi migranti, ker pogostokrat nimajo druge možnosti.  

 

4.3 Formalna in neformalna ekonomija 

 

Če se priseljenci v novi državi ne uspejo zaposliti v formalni ekonomiji, iščejo druge načine, 

da se zaposlijo, večinoma v neformalni ekonomiji. V Sloveniji so najbolj znani primeri 

Albancev, ki so že tradicionalno znani po kavarnah in slaščičarnah, v novejšem času pa se 

ukvarjajo tudi z gradbeništvom inpeko kruha. Kitajci pri nas so znani predvsem po svojih 

restavracijah, v katerih ponujajo kitajsko hrano, vendar bolj prilagojeno Evropejcem.  
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Gospodarstvo lahko opredelimo zgolj po dominantni obliki gospodarstva, v zahodnih državah 

je to še vedno večinoma formalno (Shapland in Ponsaers, 2009). »Neformalno ekonomijo 

nekateri avtorji imenujejo tudi skrito ali vzporedno ekonomijo, črno ekonomijo ter ilegalno 

ekonomijo« (Repič 2007, str. 31). »Vendar je smiselno upoštevati realnost, da se v sedanjem 

času povečuje posredna evidenca povečanega obsega neformalnega dela in sive ekonomije 

skoraj po vseh državah EU, posebno sredozemskih. Največje so te potrebe v večjih urbanih, 

globalnih središčih. Priseljenci najdejo delo v gospodinjstvih, turizmu, zdravstvu, sezonskem 

delu v kmetijstvu in industriji zabave, pogosto v prostituciji« (Coleman in Wadensjö, Kofman 

et al., v Verlič Christensen 2002, str. 59). »Španija, ki je demografsko izrazito „prizadeta“ z 

nizko rodnostjo in izseljevanjem strokovnjakov, zdaj množično uvaža in legalizira priseljence 

„španskega izvora“ iz različnih držav Latinske Amerike; medtem Afričane in druge imigrante 

potiskajo v neformalno in občasno delo v kmetijstvu in gradbeništvu« (Verlič Christensen 

2002, str. 59).  

 

V formalni ekonomiji ima delavec: 

- pogodbo z delodajalcem, 

- vnaprej opredeljenepogojedela indelovne obveznosti, 

- dobizagotovljenoindostojnofiksnoplačo, 

- določeno trajanje delovnega časa, 

- je delorganiziraneskupineljudi, ki delajov istem okolju, in je pravno insocialnoseznanjen 

osvojihpravicah, 

- delodajalec pridobi dokumente za delavčevozdravstveno in pokojninsko zavarovanje. 

 

V neformalni ekonomiji delavec: 

- nima pogodbe z delodajalcem, ima le ustni dogovor z njim, 

- nima sistemskih pogojev dela, 

- postane neredno in neenakomerno plačan, 

- nima se komu od pristojnih služb pritožiti,  

- nima stalnih delovnih ur in večinoma zasluži plačilo „na roko“, 

- delodajalec mu ne plačuje zdravstvenega in pokojninskega zavarovanje, ker tudi ni 

prijavljen. 
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Kot je razvidno iz naštetega, pri neformalni ekonomiji obstaja mnogo negativnih dejavnikov 

za delavca in mnogo več pozitivnih z vidika delodajalca. Tukaj je potrebno omeniti, da se s 

takšnimi dejanji kršijo človekove in delavske pravice.  

Ljudje, ki delajo v javni upravi, enotah javnega sektorja, vladnih službah, vojski, 

multinacionalki - državni ali privatni, šoli, fakulteti, raziskovalnem inštitutu, banki itd., so 

zaposleni v formalnem sektorju. Vse našteto je značilno za velika podjetja ali ustanove, bodisi 

v javnem ali zasebnem sektorju. 

Ljudje, ki delajo na kmetijah, v majhnih trgovinah, pomagajo pri selitvah, so portirji, čistijo 

čevlje na ulici itd., so zaposleni v neformalem sektorju. Naštetoje značilno za storitveni sektor 

(FundsforNGOs, 9. december 2009). 

 

4.4 Etnična ekonomija in etnične družine 

 

»Številni priseljenci se v novem okolju samozaposlujejo in ustanavljajo družinska podjetja. 

Pri formiranju teh dejavnosti iščejo tržne niše in uporabljajo svoje etnične vire. Etnična 

podjetja večinoma ne rastejo, temveč tvorijo vedno širše teritorialne (transnacionalne) mreže. 

Zelo redko se zgodi, da etnično podjetje razvije potenciale za sodobno profesionalno delovno 

organizacijo. Eden izmed vzrokov je tudi etnična pripadnost pri zaposlovanju in ne zgolj 

strokovna sposobnost ali delovne izkušnje. Etnično podjetje ima drugačne cilje od 

profesionalno in tržno vodenih organizacij. Uspešnost etničnega podjetja je usmerjena v 

preživetje skupine na podlagi tradicije posebnih znanj (manj v inovaciji), akumulaciji kapitala 

pa solidarnostno prerazporejanje v nove dejavnosti in novim članom skupnosti« (Verlič 

Christensen 2002, str. 84). 

 

Čeprav etnični ekonomiji ni cilj dobiček, temveč preživetje, smo uspeli najti primer, v 

katerem se je etnično podjetje uspelo razviti v mednarodno.Döner kebab je danes praktično 

prisoten po celotni Evropi. Turek Mahmut Aygün je pri 16-ih letih prišel v Nemčijo in odprl 

stojnico s hrano. Ugotovil je, da veliko strank raje kakor pred stojnico svoj obrok použije 

»spotoma«, zato je prišel na idejo, da bi predelal turško jed, ki jo tradicionalno postrežejo z 

rižem. Koščke mesa je vložil v prerezano lepinjo in jed prvič postregel 2. marca 1971. 

Kasneje je mesu in lepinji dodal še jogurtov preliv in postal je »kralj kebaba«. Njegova 

inovacija je osvojila vso Evropo, samo v Berlinu in okolici je več kot 1500 stojnic in lokalov, 

ki jo prodajajo, na Otoku pa so prepričani, da je zaradi stojnic z döner kebabom izginila 

marsikatera »tradicionalna«, z ocvrtim krompirčkom in ribami (Delo, 23. januar 2009).  



31 

 

 

»Težnja po samozaposlovanju imigrantov je opaznejša v času in državah, kjer je dostop do 

redne zaposlitve v dominantni ekonomiji omejen ali nemogoč, so ugotavljali v Ameriki« 

(Light in Gold, Bonachich in Modell v Verlič Christensen 2002, str.84). »Očitno je, da ta 

model ne more enako delovati v državah EU, kjer je samozaposlovanje ovirano. Etnična 

podjetja navadno k delu pritegnejo tudi družinske člane, ki bi sicer ostali brezposelni. Etnična 

ekonomija je bolj razvita v okoljih, v katerih se izvaja laissez – faire politika na socialnem in 

gospodarskem področju (ZDA, Avstralija). V visoko reguliranem
15

 okolju držav EU je obseg 

etničnih podjetij manjši, pri številnih skupinah priseljencev pa jih skoraj ni. Etnična podjetja 

so tudi uspešen način zmanjševanja socialnega bremena za brezposelne priseljence v državah 

blaginje. Etnična družina in etnično podjetje sta več možnih stvari hkrati: vir informacij, 

podpore, socialne varnosti ali osebne identitete. Lahko sta priložnost za zaslužek, možnost za 

pridobivanje znanja in izkušenj ter kapitala. Obenem sta lahko tudi vse tisto, kar omenjajo 

kritiki, torej leglo osebnega izkoriščanja, omejevanja svobode in samostojnosti ter ovira za 

posameznikovo asimilacijo v dominantno družbo. Odsotnost etnične ekonomije ob 

pomanjkanju dela v dominantni družbi največkrat povzroča pasivizacijo in socialno odvisnost 

migrantov od države« (Verlič Christensen 2002, str. 84–85).  

 

Ključnega pomena za uspešno delovanjeetničnega podjetja je pretokkapitalaznotraj tega 

podjetja.Poglejmo naslednji primer:  

Kitajka je zaposlena pri podjetju Macy’s (ni etnično podjetje), prejme njihovo plačo. 

Določeno vsoto položi na račun v banki, ostalo zadrži za sebe. Z avtobusom se odpravi proti 

domu v Richmond District. Na poti se ustavi v kitajski trgovini in kupi hrano za večerjo. Na 

blagajni si izmenjajo denar – in kaj se potem zgodi s tem denarjem? 

- Del plačila gre za najemnino trgovine. 

- Del gre za nakup novega inventarja, še posebej, če se ukvarja z distribucijo 

specializiranih živil. 

- Del gre za zaposlene – večinoma so Kitajci.  

- Del grekot dobičekzalastnika/upravljavca. 

- Ta dobiček lahko pomaga lastniku trgovine kupiti njegov dom, po vsej verjetnosti s 

plačanim posredovanjem kitajskega nepremičninskega agenta in tudi s posojilom, ki ga je 

dal Kitajec. 

                                                 
15

 To so okolja držav v EU, kjer ni »pull« elementov, in obstaja večje samozaposlovanje – to je faza gospodarske 

krize, v formalnem sektorju.  
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- Ko želi lastnik trgovine popraviti (urediti) svoj novi dom, bo uporabil del tega denarja, ki 

je bil v uporabi, ko je prišla v trgovino Kitajka, ki je zaposlena pri Macy’s, in s tem 

denarjem bo poplačal kitajskega izvajalca, ki bo opravil potrebna dela.  

Primer se seveda nadaljuje, vendar moramo razumeti, da vsakič, ko denar kroži ustvarja 

ekonomsko aktivnost in s tem tudi nekomu profit. V našem primeru Kitajcu, ki ima v lasti 

trgovino v ZDA.  

Etnična ekonomija ima veliko prednosti, tako za skupino kot tudi za posameznika. Vendar 

ima tudi svoje omejenosti, ki se ne razumejo kot pozitivne. Primer značilen za Azijsko 

etnično ekonomijo v ZDA: 

- Etnična podjetja so relativno majha (v nekaterih regijah obstajajo izjeme) – to pomeni 

tudi, da opravljajo majhno število poslov, lastnik trgovine pa operira z nekaj zaposlenimi. 

V takšnih podjetjih so plače nizke in možnosti za napredovanje minimalne.  

- To stanje otežuje dejstvo, da večina zaposlenih v etničnih podjetjih težko najde zaposlitev 

v formalni ekonomiji, in sicer zaradi jezika ali drugih ovir – delodajalci to s pridom 

izkoristijo, kar privede do izkoriščanja delavcev.  

- Etnična ekonomija je lahko zelo pomembna za preživetje imigrantov, vendar obstajajo 

tudi določene pasti – slabo plačano delo ter slabi delovni pogoji. Edina možnost za 

napredovanje je, da odpreš svoje etnično podjetje.  

- Dobiček, ki ga ustvari etnično podjetje, je majhen, kar pomeni, da so redki primeri, ko so 

etnična podjetja uspela postati nacionalna podjetja (Collier 2001).  

 

»Primerov je veliko, posebno v Ameriki med azijskimi skupinami priseljencev »(Light, 

Bonachich et al., v Verlič Christensen 2002, str. 149–150). »Ravno afriška etnična skupina, ki 

je doživela akulturacijo v ameriški zgodovini in popolno integracijo v sistem (suženjstvo), je 

pozneje pokazala najmanj možnosti za uporabo lastnih etničnih virov za ekonomsko 

preživetje. Doživlja večjo stopnjo odvisnosti od socialne pomoči države in socialno 

izključenost tudi naslednjih generacij. V skrajni konsekvenci tudi ni enako delovno uspešno 

integrirana v dominantno ekonomijo. Izkazuje tudi manjšo nagnjenost k formiranju lastnih 

podjetij od drugih priseljenih skupin« (Light v Verlič Christensen2002, str. 150). »Zdi se, da 

se podobno dogaja z doseljenimi Mehičani v ZDA, saj ti bolj cenijo zaposlitev v dominantni 

ekonomiji. Nasprotno se pokaže v skupinah, ki so bile vključene v etnično ekonomijo svojih 

enklav – stopnja vključevanja posameznikov v dominantno družbo je bila pozneje večja, prav 

tako so bolje napredovali pri znanju angleščine in pri privzemanju nove kulture« (Light in 

Gold v Verlič Christensen 2002, str. 150).  
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V Slovenijo prihajajo lahko tudi priseljenci iz tujine, ki praviloma finančno ne bremenijo 

države in si ustvarjajo na trgu nove gospodarske niše za etnično ekonomijo. Med njimi 

prevladujejo prebivalci albanskega izvora, ki imajo v Sloveniji tradicijo ustanavljanja 

kavarn in slaščičarn, oskrbe s sadjem in bančnimi menjalnicami. V zadnjih letih se 

povečuje tudi število kitajskih in drugih zasebnih podjetnikov. Večina Albancev je 

priseljena v Slovenijo v času po letu 1970, torej so prišli kot državljani skupne države. 

Njihovo število narašča, predvsem na rovaš družinskega združevanja in formiranja 

družine. Organizatorji albanskega podjetništva so danes organizirani po številnih državah 

sveta. Ta skupnost, ogrožena na več načinov že dolga desetletja, je razvila transnacionalno 

omrežje etnične ekonomije. Ta je visoko organizirana in ima jasne politične cilje, zaradi 

katerih se del dohodkov vrača na Kosovo in v Albanijo. Zaradi njihovega občutljivega 

političnega položaja je razumljivo, da so oblike dela lahko tudi na robu tistega, kar Ivan 

Light (2000) poimenuje neformalna, legalna in pollegalna etnična ekonomija. Etnična 

ekonomija ni sovražno ali destruktivno naperjena proti okolju, v katerem deluje, zanjo je 

značilna predvsem notranja, organizacijska solidarnost. Kadar taka solidarnost zahteva 

podrejanje skupnim kolektivnim ciljem nekega naroda, je večja verjetnost, da o tem ne 

bodo želeli razpravljati s tujci (Verlič Christensen 2002, str. 177).  

 

V zadnjih letih smo priča, da Albanci v Sloveniji širijo svoje področje dela, tako se ukvarjajo 

z gradbeništvom ter peko kruha. Vendar, čeprav je obrt prijavljena, prihaja do raznih 

anomalij; to je ugotovila po opravljeni preiskavi tudiZbornica pekarske sekcije.»Teh pekarn je 

gotovo še veliko več, saj nekdo lahko opravlja to dejavnost tudi, če ima pod številko ena 

dejavnosti vpisano gradbeno podjetje, pod dva pa pekarno in pod tri spet pekarno. Zanimivo 

je že to, kako neverjetno hitro so rasle te pekarne. V štirih letih se je njihovo število povečalo 

za 350, večinoma so to pekarne novih podjetnikov v glavnem albanskega porekla.« Obstajajo 

indici, da za temi pekarskimi družbami „poteka vrsta različnih stvari.“ »Ena od teh je, da 

ljudje, ki se ukvarjajo s pridobivanjem delovnih vizumov in začasnega prebivališča v EU, 

uporabljajo takšne družbe za to, da lahko prijavljajo svoje ljudi in zanje pridobivajo delovna 

dovoljenja. Praksa je, da tuji lastniki postavijo za vodenje slovenskega direktorja, ki zaposli 

Albanca, ta s tem dobi delovni vizum. Ko ga ima, ga lahko uporablja za dela kjerkoli, ne le v 

pekarni. To je bolj povezano z emigracijsko politiko, nima pa nobene zveze s pekarstvom. 

Gre za pekarske družbe, ko ima lastnik po dve, tri ali tudi po šest takih družb, pa nima 

nobenega zaposlenega. Nekatere imajo enega zaposlenega, količine napečenega kruha pa 
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take, da jih je nemogoče speči.« (Delo, 11. maj 2013). Primer, ki smo ga opisali,sodi v 

neformalno ekonomijo (mikropodjetja). Albanci imajo prijavljeni obe dejavnosti (npr. 

gradbeništvo in pekarstvo), vendar pri pekarstvu se razen peke kruga dogajajo v ozadju še 

razne druge pollegalne (mogoče tudi ilegalne) stvari.  

 

Obdobje šestdesetih in sedemdesetih letje zaznamoval fenomen, imenovan gastarbajterstvo 

(zdomstvo). Države zahodne Evrope so potrebovale delovno silo za razvoj njihovega 

gospodarstva. Jugoslavija, kot edina država socialističnega bloka, je ljudem »odprla vrata« za 

delo v tujini. Razlogov je bilo več, med poglavitnimi so bili zmanjšanje brezposelnosti v 

tistem času v Jugoslaviji, kot tudi, da se bodo nekega dne zdomci vrnili in bo Jugoslavija 

imela korist od njih v dvigu standarda. Zdomski denar je bil stalen vir deviz v Jugoslaviji. 

Tako za posameznike kot za državo. Po letu 1973 (obdobje naftne krize) se je počasi 

gospodarska rast začela ustavljati, da bi se v osemdesetih ustavila. Večina zdomcev se ni 

hotela vrniti domov, vračali so se le dolgotrajno brezposelni, nekvalificirani delavci, starejši, 

bolni, invalidi. Preostali so raje ostali, ker so verjeli, da bodo imeli boljše možnosti v tujini 

kot v Jugoslaviji. Njihovo začasno zdomstvo je postalo trajno. 

Če ni možnosti zaposlitve v formalni ekonomiji, se določeni zaposlijo v neformalni. V 

Sloveniji poznamo primere Albancev in Kitajcev, ki odprejo svojo obrt in uspejo preživeti. 

Namen neformalne ekonomije ni profit, temveč preživetje. Seveda, ker je to področje manj 

regulirano, lahko prihaja do zlorab. 

 

 

5. TEORIJE MIGRACIJ 

 

 

5.1 Teorija potiska in potega (push-pull) 

 

»Za push-pull teorijo je značilno, da razlaga vzroke, selektivnost, smer toka in obseg 

migracijskih gibanj s pomočjo dejavnikov odbijanja iz starega okolja in dejavnikov 

privlačenja v novo okolje« (Klinar 1976, str. 23–26). 

Avtor teorije »push pull« oziroma teorije o potisku in potegu je Everett Lee. Njegova osnova 

je bila Ravensteinova teorija. Teorijo Ravensteina je dopolnil in ugotovil, da na migrante 

deluje cela vrsta silnic, ki pripeljejo do tega, da se nekdo iz nekih razlogov seli. Silnice je 
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združil v dve glavni skupini. Na eni strani so dejavniki ali faktorji, ki vzpodbudijo človeka k 

selitvi iz domačega okolja ali bazičnega območja (push), na drugi strani pa so dejavniki ali 

faktorji, ki iz nekega drugega območja privlačijo migranta in ga s tem »srkajo« vase (pull). 

Ugotovil je tudi, da se med obema območjema nahajajo prepreke, ki predstavljajo tretjo 

skupino dejavnikov. Tukaj je potrebno upoštevati tudi osebne dejavnike, ki lahko delujejo 

vzpodbudno ali zaviralno (Josipovič, 2006). 

 

»Teoretična razglabljanja o vzrokih za migracije najpogosteje izhajajo iz teorije o dejavnikih 

odbijanja in privlačevanja (push-pull teorija), čeprav ti dejavniki ne morejo pojasniti, zakaj se 

nekateri posamezniki iz določenega okolja odselijo, drugi pa ne. Različne subjektivne 

dejavnike lahko razdelimo na racionalne in emocionalne, upoštevati pa je treba tudi socialno-

psihološke osebnostne lastnosti posameznikov« (Klinar 1976, str. 26).  

 

»Push« dejavniki vodijo migrante iz svojih držav izvora, »pull« dejavniki panarekujejo, kje 

bodo bodoči migranti končali. Pozitivni vidik nekaterih držav so, da bi pritegnili več 

priseljencev kot drugi. Spodaj so našteti trije primeri »pull« dejavnikov: 

Višji standard življenja ter višja plača: Gospodarske spodbude ponujajo »push in pull« 

dejavnike za morebitne migrante. Ljudje migrirajo v bolj razvite države,kjer pričakujejo, da 

bodo več plačani za enako delo kot so ga opravljali doma. Pričakujejo tudi, da bodo imeli 

večjo socialno varnost v primeru nezaposlenosti. Migranti so pripravljeni iti v take države, 

kjer bodo imeli največ koristi.  

Kot primer, mehiški migrant prihaja v ZDA, vendar ne samoz razlogom, da se izogne 

brezposelnosti doma. V resnici je v zadnjih letih stopnja brezposelnosti v Mehiki ostala 

bistveno nižja kot v ZDA, v letu 2011 je bila v Mehiki za 5,2 %, v ZDA pa 9 %. Kljub temu 

pa obstaja precejšnja razlika v plačilu v Mehiki ter ZDA. Tako lahko mehiški priseljenci 

pridejo v ZDA, ker jih privlači višja plača in ne toliko možnost, da najdejo zaposlitev na 

splošno. Prvotni namen je višja plača, sekundarni pa zaposlitev. 

 

Potreba po delovni sili: Skoraj vse razvite države potrebujejo migrante brez kvalifikacije ali 

z nizko kvalifikacijo, da podpirajo s svojim delom njihovo rastoče gospodarstvo
16

. »Rasti 

delovnih mest ni samo v dobro plačanih storitvenih dejavnostih, še hitreje naraščajo potrebe 

                                                 
16

 Predvsem je bilo to značilno za šestdeseta in sedemdeseta leta, ko so potrebovali veliko število delavcev. 

Danes ni tako velike potrebe kot nekdaj, vendar še vedno jih potrebujejo npr. v restavracijah, prehrambnih 

dejavnostih, industriji zabave, trgovskih dejavnostih, za vzdrževanje in čiščenje velikanske urbane infrastrukture 

globalnih mest, varstvo otrok, nego ostarelih, pomoč v gospodinjstvu itd. 
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po slabo izobraženih, vendar prilagodljivih delavcih v številnih velikih mestih, v katera se 

stekajo kapital, finance in upanje, da bo globalna ekonomija prinesla novo gospodarsko 

blaginjo« (Verlič Christensen 2002, str. 184). Medtem ko je večina podjetij preselila svojo 

proizvodnjo na vzhod, imajo migranti z nizko kvalifikacijo na razpolago delo v bogatih 

državah predvsem v storitvenem sektorju. Ta podjetja ustvarjajo veliko število delovnih mest, 

predvsem zato, ker domači delavci nočejo delati za nizko plačilo ter kjer so minimalne 

možnosti za poklicno napredovanje. »Pojavljajo se tudi strukturna pomanjkanja delavcev v 

zdravstvu, kmetijstvu, gradbeništvu in podobnih dejavnostih, ki so jih mladi ljudje zapustili, 

njihovo mesto pa prevzemajo, pod slabšimi pogoji, priseljenci« (Verlič Christensen 2002, str. 

184).Temu bi lahko še dodali, da je povpraševanje veliko po IT strokovnjakih, kot tudi po 

strojnih inženirjih. Kanada je primer tega trenda; priseljenost v državo se je v zadnjih nekaj 

letih skoraj podvojila.  

 

Politična in verska svoboda: Diskriminacija in preganjanje so močni „push“ dejavniki za 

ljudi, da zapustijo svojo državo. Država, v kateri  obstaja strpna vladna politika do drugih ras, 

religij, etničnih skupin itd., je zagotovo bolj privlačna za morebitne migrante kot obratno. Ta 

dejavnik je še posebej pomemben za migrante, ki bežijo pred preganjanjem (in se lahko 

štejejo za begunce), čeprav izraz velja tudi za ostale migrante.  

Navedimo en primer: z razvojem telekomunikacijske tehnologije lahko migranti veliko lažje 

ostanejo v stiku s svojo versko skupnostjo, ki so jo zapustili v svoji domovini. Tako je lahko 

Pakistanec, živeč v Londonu,preko spleta tesno povezan z islamsko skupnostjo v Pakistanu 

(Globalization101, 2014). 

 

Klinar v delu Mednarodne migracije (1976, str. 25–26) kot glavne dejavnike odbijanja navaja: 

»ekonomsko stagnacijo, padec standarda, zmanjševanje nacionalnih virov, nizek osebni 

dohodek, brezposelnost, politične in ostale diskriminacije, politično preganjanje, alienacijo, 

naravne katastrofe itd. Dejavniki privlačenja pa so ekonomska prosperiteta, dvig standarda, 

višji osebni dohodek, poklicna promocija, ustrezna zaposlitev, izobraževanje itd.« 

»Teorija o dejavnikih odbijanja in privlačenja ali tako imenovana „push-pull“ teorija skuša 

razložiti vzroke, selektivnost, smer toka in obseg migracijskih gibanj zgolj prek delovanja t. i. 

dejavnikov odbijanja in privlačenja. Izpostavlja se tudi pomen dejstva, da so pozitivni in 

negativni dejavniki v emigracijski družbi izkustveno poznani, imigracijski družbi pa ne. O 

njej je ustvarjena slika zgolj na osnovi posredovanih informacij (mnogokrat pomanjkljivih), 
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ne pa na osnovi neposrednega izkustva in je navsezadnje neznanka« (Lukšič Hacin 1995, str. 

53). 

»Klinar v kritiki omenjene „push-pull“ teorije poudarja, da se migracij ne da vedno enostavno 

razložiti z dejavniki privlačenja in odbijanja. Predvsem so izjeme izrazito nerazvite družbe oz. 

območja, kjer po omenjeni teoriji sicer prevladujejo dejavniki odbijanja, a je kljub temu 

relativno malo migracij« (Klinar v Lukšič Hacin 1995, str. 54). Teorijo Klinarja lahko 

uporabimo na primeru gastarbajterjev, in odhoda Slovencev na delo v Nemčijo. Čeprav so v 

Sloveniji imeli relativno dober status, tudi službo, so se odločili za odhod v Nemčijo, kjer niso 

ravno napredovali po družbeni lestvici, edina prednost je bila višina dohodka. »Prav tako bi 

opozorili na rezultate primerjav dejanskega in perceptivnega napredovanja naših delavcev v 

Nemčiji, ko se je pokazalo, da so ljudje z odhodom v tujino napredovali absolutno (v višini 

dohodka), relativno pa so v socialni strukturi (hierarhični lestvici) nazadovali« (Hanžek v 

Lukšič Hacin 1995, str. 55). 

 

Bogue (v Josipovič 2006, str. 74) opredeljuje push-pull faktorje takole: 

»Push« (potisni) faktorji: 

- Krčenje nekega vira (resursa), ali upadanje cene zanj, nižje povpraševanje za določen 

proizvod ali storitev; 

- Izguba dela iz različnih razlogov; 

- Diskriminacija zaradi političnih
17

, verskih, etničnih in drugih razlogov; 

- Odtujitev (alienacija) od ožje ali širše skupnosti; 

- Zapuščanje določene ožje ali širše skupnosti, ker le-ta dopušča premalo priložnosti za 

osebnostni razvoj, npr. za zaposlitev ali poroko; 

- Zapuščanje določenega območja zaradi katastrofe; 

- Brezposelnost. 

 

Posebej pereč problem danes je brezposelnost mladih, ki po končanem študiju težko dobijo 

zaposlitev, če jo pa že dobijo, je to za kratko obdobje (enega leta), kar potegne za sabo 

nezmožnosti osamosvojitve, načrtovanja družine itd. Mnogi od njih poiščejo srečo v drugih 

državah. 

                                                 
17

 Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje posameznika v primerjavi z nekom drugim. Obstajajo različne 

oblike diskriminacije. Primerom politične diskriminacije smo priča skoraj vsak dan, zadnja, ki je bila malo bolj 

odmevna, je bila (prisilna) upokojitev nekdanjega zunanjega ministra Rupla s strani zdajšnjega zunanjega 

ministra Erjavca. Rupel je v svoj bran povedal, da se mu je zgodila politična diskriminacija. Podobnih primerov 

politične diskriminacije bi našli še mnogo, to je »orožje«, s katerim se diskreditira protikandidata.  
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Med poteznimi (pull) faktorji našteva naslednje (prav tam): 

- Priložnost za zaposlitev na splošno ali za specifično delo oziroma poklic; 

- Možnost za dosego višjega dohodka; 

- Priložnost za doseganje želene izobrazbe ali specializacije; 

- Ugodnejše okolje in pogoji življenja, kot so podnebje, stanovanje, šolanje, ter različne 

olajšave; 

- Odvisnost in mobilnost drugih oseb, soproga, sorodnika; 

- Nove ali različne aktivnosti, kot so intelektualne, rekreativne in druge aktivnosti v večjih 

mestih za priseljeno podeželsko prebivalstvo ali prebivalstvo manjših mest.«  

 

Pogostokrat slišimo, kako je v tujini vse lepo, redkokdaj pa zasledimo slabe argumente, 

mogoče tudi zato, ker nam jih ne povedo. Je že res, da je v tujini lahko lepo, vendar tudi tam 

ne tečeta »med in mleko«. Migranti se morajo zavedati, da so že v osnovi v slabšempoložaju 

od domačina, in daje potrebno sprejeti njihov »stil igre«. Mnogi tudi pozabljajo, da življenje 

v tujini ni tako poceni, oz. vidijo samo višje plačilo, vendar ne upoštevajo tudi višjih stroškov 

za življenje tam, še posebej v večjih mestih. 
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6. MIGRACIJE V SLOVENIJO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 

 

 

6.1 Migracije v Slovenijo iz Jugoslavije (Hrvaške) 

 

»Druga svetovna vojna je pomembna prelomnica v migracijski zgodovini Slovenije. Z njo se 

je začasno končalo obdobje velikega izseljevanja Slovencev s sedanjega slovenskega ozemlja, 

ki je bilo sprva usmerjeno v prekomorske države, v tridesetih letih pa pretežno v države 

zahodne Evrope. Del emigracije je imel začasen značaj, saj se je v zadnjem desetletju pred 

drugo svetovno vojno v takratno Dravsko banovino vrnilo več kot 40 tisoč ljudi, ki so 

Slovenijo pred tem zapustili iz ekonomskih razlogov« (Šifrer 1963, str. 358). 

 

Jugoslavija je ob svojem nastanku leta 1945 bila izrazito agrarna država. »Po drugi svetovni 

vojni je imela še vedno preko 10 milijonov kmečkega prebivalstva, kar je pomenilo dve 

tretjini prebivalstva. Po letu 1953 začne delež upadati vzporedno z velikim upadanjem 

absolutnega števila kmečkega prebivalstva. Tako leta 1961 9,2 milijona kmečkega 

prebivalstva pomeni že manj kot pol (49,6%) prebivalstva, leta 1971 pa 7,8 milijona 

predstavlja le še 38,2%.« (Josipovič 2006, str. 195). Z manjšanjem agrarnega prebivalstva, se 

je povečevalo mestno prebivalstvo. »To je rezultiralo v »presežkih« delovne sile, ki ji je 

Jugoslavija leta 1963 tudi uradno odprla pot v tujino« (Klinar v Josipovič 2006, str. 

196).»Pred drugo svetovno vojno Slovenija še ni bila dovolj gospodarsko razvita, tako da je v 

razvijajoči se industriji z lahkoto zaposlovala vse svoje viške agrarne delovne sile in ni bilo 

potrebe po dotoku delovne sile od drugod. Celo nasprotno, v predvojnem času so bile za del 

slovenskega prebivalstva, zlasti s širšega območja ob slovensko-hrvaški meji, značilne tesne 

povezave s sosednjo Hrvaško tako na ekonomskem kot tudi na širšem družbenem področju. 

Zaradi jezikovne, kulturne in verske sorodnosti slovenskega in hrvaškega prebivalstva na 

obmejnem območju je bila izmenjava prebivalstva zelo pogosta« (Dolenc 2007, str. 73). 

Gosar je ugotovil, da je treba zavreči trditve posameznih avtorjev, da je Slovenija postala neto 

imigracijska dežela že sredi šestdesetih let. Dejansko je to postala šele sredi naslednjega 

desetletja, ko so države sprejemnice delovne sile uvedle restriktivne ukrepe pri 

zaposlovanju.Podatke Gosarja potrjuje tudi Josipovič (2006, str. 235), ki pravi:»Če je bila leta 

1953 Slovenija tudi v medrepubliški bilanci neto izvoznica prebivalstva (62.190 odseljenih v 
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druge republike; 45.434 priseljenih iz drugih republik), se je to razmerje do leta 1971 

spremenilo (59.513 odseljenih; 83.312 priseljenih)«.  

 

»Slovenije je bila dolgo časa emigracijsko območje. V obdobju med 1890 in prvo svetovno 

vojno je bila celo med tistimi deli Evrope, ki so imeli največje emigracije. Z višjo 

gospodarsko razvitostjo pa se je predznak migracijskega salda spremenil. To se je zgodilo 

nekje na prehodu iz šestdesetih v sedemdeseta leta« (Medica in drugi, 2010, str. 93). 

Podatki Dominijeve in Anića govorijo drugače, in sicer avtorja trdita, da je »Slovenija že v 

prvem povojnem obdobju prešla iz emigracijskega področja v imigracijsko« (Domini in Anić 

1997, str. 128).  

 

Tabela1: Migracije prebivalstva Hrvaške in Slovenije v Jugoslaviji 

Obdobje Migracijski saldo 

Hrvaška Slovenija 

Do 1945 -13.014 -5.425 

1946 – 1960 -1.655 +2.551 

1961 – 1970 +39.655 +12.972 

1971 – 1981 +48.354 +39.692 

Skupno +73.340 +49.790 

Vir: Domini in Anić (1997, str. 129) 

 

Iz tabele je razvidno,da ima Slovenije v obdobju 1946–1960 pozitiven migracijski saldo, kar 

temelji na »priseljevanju prebivalstva iz Hrvaške. Leta 1961 je v zahodni Sloveniji živelo 

18.390 oseb priseljenih iz Hrvaške, ter 29.157 v vzhodni Sloveniji (skupno 47.547 

priseljencev iz Hrvaške)« (Domini in Anić 1997, str. 129). 

 

»Glede na popisne podatke se je v Slovenijo v desetih letih priselilo 43 tisoč prebivalcev iz 

drugih republik nekdanje Jugoslavije. Skoraj polovica priseljenih iz nekdanje Jugoslavije je v 

tem obdobju v Slovenijo prišlo iz Hrvaške. Priseljenci iz Hrvaške so prevladovali do leta 

1969, z letom 1970 je vodilno vlogo v migracijskih enosmernih tokovih začela prevzemati 

Bosna in Hercegovina« (Dolenc 2007, str. 79).Razlog, da so se Hrvati vse manj odločali za 

migriranje v Slovenijo, je bil tudi razvoj hrvaškega gospodarstva in večje možnosti za 

zaposlitev. »V obdobju 1971–1980 se je zmanjšal delež priseljencev iz Hrvaške tudi kot 

posledicaodseljevanja, kar je posledica gospodarskega razvoja Hrvaške, kjer je domače 
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gospodarstvo potrebovalo delovno silo tudi zaradi velikega števila hrvaškega prebivalstva na 

delu v tujini« (Dolenc 2007, str. 81). 

 

»V primeru Slovenije, in sicer v obdobju nekdanje Jugoslavije, je šlo v večji meri za notranje 

migracije, saj so migranti prihajali večinoma iz držav nekdanje Jugoslavije« (Komac in 

Medvešek 2005, str. 641). »V obdobju nekdanje Jugoslavije so bila za migracijska gibanja 

pomembna predvsem pozna šestdeseta leta in druga polovica sedemdesetih let, ko so bili 

migracijski tokovi iz drugih republik nekdanje Jugoslavije v Slovenijo najintenzivnejši. To so 

bili tedaj t. i. notranje migracije, migranti pa so večinoma prihajali z območij osrednje 

Jugoslavije predvsem zahodne in severne Bosne, občin na meji med Slovenijo in Hrvaško ter 

pozneje iz južnega jugoslovanskega območja« (Pezdir 2007, str. 425). »Kraji priselitve v 

Slovenijo so bila industrijska središča, mesta s poudarjeno enostransko proizvodnjo in 

nekateri turistični kraji« (Borak 2002, str. 120). »Hrvati so se najprej naselili v gospodarske in 

urbane uspešne centre. Zaradi procesa decentralizirane urbanizacije, kot tudi zaradi dobrih 

prometnih zvez, tipa naseljenosti in stopnje gospodarske razvitosti ni prihajalo do značilne 

prostorske koncentracije hrvaških priseljencev« (Domini in Anić 1997, str. 131). Hrvati so se 

naselili predvsem v urbana in gospodarsko razvita središča. Po popisu leta 1991 vidimo, da jih 

»več kot 45% od skupne populacije živi v petih mestih, največ v Ljubljani, Mariboru, Kopru, 

Velenju, Celju« (Domini in Anić 1997, str. 133). 

 

Tabela 2: Hrvati v petih slovenskih mestih 

Mesto Skupno prebivalstvo Število Hrvatov Odstotki 

Ljubljana 321.607 11.685 3,7 

Maribor 151.221 5.282 3,2 

Koper 45.391 3.386 7,5 

Velenje 42.674 2.251 5,3 

Celje 64.736 2.059 3,2 

Skupno 625.629 24.664 3,9 

Vir: Statistični letopis (1991) 

 

Po podatkih Kera, ki ne odstopajo bistveno od podatkov iz zgornje tabele, živi največ 

državljanov hrvaške narodnosti v urbanih sredinah: »v Ljubljani 11.565, Mariboru 5.239, 

Celju 1.990, Novem mestu 1.457, Brežicah 1.259, Metliki 1.014, ter v primorskem delu 

Slovenije v Kopru 3.373, Izoli 1.223 in Piranu 1.459« (Kero 1997, str. 249). 
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Podatki Kržišnik Bukićeve (1997, str. 190)kažejo,»da je bilo v občini Novo mesto
18

 po popisu 

leta 1991, 1.462 Hrvatov«. Že leta 2002 se v novomeški občini opazno manj ljudi opredeli za 

Hrvate, in sicer se je »kot Hrvat leta 2002 opredelilo 793 ljudi« (Statistični urad v Komac, 

2007, str. 516).  

 

Tabela 3: Delež narodnostno opredeljenih prebivalcev kot Hrvatov glede na tip naselja 

 št. vseh prebivalcev št. nar. opred. kot Hrvati 

Skupaj 58.970 1.462 

v urbanih naseljih 22.333 1.017 

v ostalih naseljih 36.637 445 

št. naselij 326 60 

Vir: Kržišnik Bukić (1997, str. 190) 

 

Slovenija je bila ob koncu sedemdesetih in na začetku osemdesetih let eno najmočnejših 

imigrantskih področij v Evropi ter dejansko odvisna od »uvoza« delovne sile iz drugih 

republik. Ko SFRJ leta 1965 odpre svoje meje in omogoči zaposlovanje v tujini, Slovenija 

postane tudi nekakšna vmesna postojanka na poti v Avstrijo in Nemčijo. V njej so se delavci 

migranti začasno ali za stalno nastanili ali pa so se vanjo po določenem času vrnili. 

Ekonomska kriza in zapiranje zunanjih trgov delovne sile v Evropi med letoma 1973 in 1975, 

ki sovpadata s prehodom iz industrijske v postindustrijsko družbo, povzročita povečanje 

migracijskih tokov v Slovenijo kot najbolj razviti del nekdanje skupne države (Mežnarić, 

1982). 

 

»Kot gospodarsko najbolj razvita federalna enota postaja Slovenija po drugi svetovni vojni 

izrazito imigracijsko območje znotraj Jugoslavije. Glavni splet razlogov za priseljevanje je 

nedvomno težnja po zaposlovanju v gospodarsko najbolj razviti jugoslovanski republiki, a je 

bilo in ostalo tudi slovensko gospodarstvo močno zainteresirano za pritok delovne sile iz 

drugih jugoslovanskih republik«(Kržišnik Bukić 2010, str. 517–518). 
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Leta 1991 je občina Novo mesto obsegala manjša mesta (danes so to občine) kot so Dolenjske Toplice, Mirna 

Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, ter manjša naselja, vasi. Zato je tudi število 

vseh prebivalcev občine Novo mesto občutno večje (58.970) kot zdajšnje.  Po podatkih popisa iz leta 2012 ima 

novomeška občina 36.371 prebivalcev. 
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Tabela 4: Razporeditev hrvaškega prebivalstva po regijah v letih 1971, 1981, 1991 

 Leto 1971 Leto 1981 Leto 1991 

Regija število število število delež % 

Celjska 4.897 7.255 7.627 14,1 

Dolenjska 1.647 3.043 3.571 6,6 

Gorenjska 2.174 3.851 4.154 7,7 

Goriška 627 901 993 1,8 

Koroška 550 950 1.056 2,0 

Ljubljanska 12.072 15.752 16.059 29,7 

Mariborska 8.262 8.692 7.461 13,8 

Notranjska 919 1.300 1.313 2,4 

Obalno-kraška 7.323 8.793 6.605 12,2 

Pomurska 1.578 2.169 2.033 3,8 

Posavska 1.226 1.954 1.973 3,7 

Zasavska 842 965 1.143 2,1 

SKUPAJ 42.657 55.625 53.988 100,0 

Vir: M. in V. Klemenčič (1997, str. 152) 

 

6.2 Popisi prebivalstva 

 

Popisi prebivalstva so bili v nekdanji Jugoslaviji po drugi svetovni vojni izvedeni v letih 

1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. Slovenija je prvič samostojno izvedla popis prebivalstva 

31.marca 2002.  

 

V nasprotju s statistiko selitev, za katero smo ugotovili, da temelji na administrativno 

registriranem stalnem prebivališču, za vse popise načeloma velja, da temeljijo na izjavi 

popisane osebe, da je stalni prebivalec naselja popisa (de iure princip). Iz popisov 

prebivalstva lahko dobimo podatke samo za omejeno število meddržavnih selilcev. Izgubimo 

podatke o tistih priseljencih, ki so v medpopisnem obdobju po selitvi umrli, se odselili v 

drugo tujo državo ali vrnili nazaj. 
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6.3 Pregled priseljevanja v Slovenijo po posameznih obdobjih 

 

6.3.1 Stanje ob popisu 1948 

 

Popis leta 1948 je prvi, ki je potekal po načelu stalnega prebivališča. Primerjava s 

preteklimi popisi v prvi Jugoslaviji, ki so temeljili na konceptu navzočnosti v času popisa, 

je zato otežkočena. Poleg tega je od zadnjega popisa leta 1931 preteklo kar 17 let, pa tudi 

vojna je povzročila velika preseljevanja prebivalstva. Skoraj tri leta po končani vojni so se 

veliki migracijski tokovi, o katerih ni mogoče zbrati empiričnih podatkov in jih lahko zgolj 

predvidevamo, že umirili in večina prebivalstva se je vrnila na svoje domove. Premestitve 

častnikov jugoslovanske vojske v Slovenijo so bile v prvem obdobju tako rekoč edini večji 

migracijski tok med Slovenijo in preostalimi jugoslovanskimi republikami. Tipičen 

(modalni) priseljenec tega obdobja je bil moški, star 20–25 let po poklicu uslužbenec 

(vojaška oseba), srbske narodnosti, ki je bil po rodu iz Srbije ali Hrvaške. Za to obdobje so 

tipične tudi poroke Slovenk s častniki neslovenske narodnosti. Druga svetovna vojna na 

preseljevanje v Slovenijo ni pustila močnejšega pečata. Po končani vojni so v Sloveniji 

ostali posamezniki, ki so v Slovenijo prišli kot partizani in se tukaj demobilizirali (Dolenc 

2007, str. 74–75). 

 

6.3.2 Obdobje 1948–1952 

 

V obdobju 1948–1952 naj bi bilo za Slovenijo značilno odseljevanje prebivalstva.»Malačič je 

z bilančno metodo izračunal, da naj bi bil negativni selitveni saldo Slovenije v tem 

medpopisnem obdobju skoraj 10 tisoč oseb, pri čemer ni mogoče ugotoviti deleža presežka 

odselitev v druge republike Jugoslavije oz. tujino. Hrvati so se priseljevali skoraj izključno iz 

Hrvaške, število Hrvatov, rojenih v BiH, se je celo zmanjšalo. Nasprotno velja za Srbe. 

Najmanj se jih je priselilo iz matičnih republik, močno se je povečal delež Srbov iz BiH, iz 

Hrvaške jih je samo v tem obdobju prišlo le nekaj manj kot Hrvatov. Število Hrvatov in Srbov 

v Sloveniji se ni povečevalo izključno zaradi priseljevanja, temveč se je njihov skupni delež z 

1.66% leta 1948 na 1.99% leta 1953 povečal tudi na račun tistih, ki so bili rojeni v Sloveniji 

(45% pri Srbih, 40% pri Hrvatih). Pomembno je omeniti, da se prvič v večjem številu pojavi 
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jugoslovanska narodnost« (1.617 oseb) (Dolenc 2007, str. 76).
19

»Iz uradnih popisov 

prebivalstva je razvidno, da je leta 1948 živelo na območju današnje Republike Slovenije 

okrog 16.000 prebivalcev hrvaške narodnosti.« (M. Klemenčič in V. Klemenčič 1997, str. 

146). 

 

6.3.3 Obdobje 1953–1960 

 

»Za obdobje 1953–1960, zlasti za pozna petdeseta leta, lahko ugotovimo, da pomeni začetek 

skoraj tridesetletnega ekonomskega priseljevanja v Slovenijo in vključitev BiH v migracijske 

tokove proti Sloveniji. Skoraj dve tretjini priseljencev je bilo rojenih na Hrvaškem. Slovenija 

kljub naraščajočemu priseljevanju iz drugih republik nekdanje Jugoslavije na začetku 

šestdesetih let še ni prešla iz emigracijske v imigracijsko deželo. Glede na uporabljene 

podatke in lastne izračune ocenjujem, da se je v obdobju 1953–1960 iz Slovenije odselilo 

prek 70 tisoč oseb, ne upoštevaje tistih, ki so se v vmesnem obdobju priselili in se pred 

popisom 1961 ponovno odselili (večinoma nazaj v druge republike). Leto 1961 je pomenilo 

začetek širših sprememb v omenjenih sestavah slovenske družbe, ki so imele za demografski 

razvoj Slovenije pretežno pozitivno vlogo. Z letom 1960 se tudi končuje obdobje, ko je v 

drugih republikah Jugoslavije živelo več odseljenih oseb iz Slovenije kot v Sloveniji 

priseljenih iz drugih republik. V tej negativni razliki, ki znaša 4 tisoč selivcev, so vključene 

osebe, ne samo selivci v posameznem medpopisnem obdobju« (Dolenc 2007, str. 78). »Leta 

1953 je v Republiki Sloveniji živelo 18.000 prebivalcev hrvaške narodnosti, kar je 

predstavljajo dober odstotek vsega tedanjega prebivalstva. Število Hrvatov je v Sloveniji 

pričelo močno naraščati zlasti v obdobju intenzivne industrializacije Slovenije, ko je njihovo 

število v samo osmih letih (od leta 1953 do leta 1961) naraslo z 18.000 na več kot 31.000« 

(M. Klemenčič in V. Klemenčič 1997, str. 146). »V kontekstu Slovenije obstaja močna 

izmenjava prebivalstva s Hrvaško. Na Hrvaškem je bilo 40.100 prebivalcev po rojstvu iz 

Slovenije, v Sloveniji pa 28.856 prebivalcev po rojstvu iz Hrvaške po popisu leta 1953. 

Razmerje med priseljenimi iz Hrvaške (63.5%) ter Bosno in Hercegovino (11.3%) je v tem 

obdobju s 6:1 močno v korist Hrvaške« (Josipovič 2006, str. 233).  
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Za Jugoslovane naj bi se opredeljevali prebivalci, ki so ob precenjevanju razredne pripradnosti podcenjevali 

svojo narodno pripradnost, poleg tega naj bi posameznikom celo vsiljevali tako opredeljevanje (Klemenčič M. in 

Klemenčič V. v Dolenc 2007, str. 82). Pravi »boom« opredeljevanja za Jugoslovane, vsesplošno evforijo ter 

priseganje k bratstvu in enotnosti v prihodnje, sproži smrt predsednika Tita leta 1980. Opredelitev Jugoslovan je 

tako v tem obdobju z 1,3 milijona pripadnikov postala celo šesta najštevilčnejša »narodnost« v Jugoslaviji. 
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6.3.4 Obdobje 1961–1970 

 

Slovenija v tem obdobju še ni postala območje neto priseljevanja. To se še ni zgodilo v 

sedemdesetih letih, ker je treba upoštevati tudi odselitve prebivalstva slovenske narodnosti 

na začasno delo v tujino (zdomstvo).Glede na popisne podatke se je v Slovenijo v desetih 

letih priselilo (in ob popisu še vedno prebivalo) 43 tisoč prebivalcev iz drugih republik 

nekdanje Jugoslavije ter 4 tisoč iz tujine, skupaj toliko, kot je bilo odselitev na začasno 

delo v tujino. Skoraj polovica priseljenih iz nekdanje Jugoslavije je v tem obdobju v 

Slovenijo prišla iz Hrvaške. Priseljenci iz Hrvaške so prevladovali do leta 1969, z letom 

1970 je začela vodilno vlogo v migracijskih, izrazito enosmernih, tokovih s Slovenijo 

prevzemati Bosna in Hercegovina. Leto 1970 lahko označimo kot prelomno, saj pomeni 

začetek tridesetletnega obdobja pozitivnega selitvenega prirasta Slovenije, ki je vse bolj 

postajal ključni element razvoja prebivalstva. Zaradi prevladujočega priseljevanja iz 

Hrvaške se je najbolj povečalo število Hrvatov (več kot za 11 tisoč), tako da so 

predstavljali polovico neavtohtonega neslovenskega prebivalstva. Med Hrvati je bilo 

zaradi bližine in tradicionalne izmenjave prebivalstva ob meji tudi največ odseljenih v 

druge republike (Dolenc 2007, str. 79). 

 

»V obdobju 1961–1971 se je število Hrvatov v Sloveniji iz 31.000 povzpelo na 42.400« (M. 

Klemenčič in V. Klemenčič 1997, str. 146). 

 

6.3.5 Obdobje 1971–1980 

 

Do hitrih sprememb narodnostne sestave prebivalstva Slovenije je prišlo v sedemdesetih letih, 

na kar so najbolj vplivale naslednje zunanje okoliščine:  

1. Zagon gospodarstva po končani prvi gospodarski reformi v Jugoslaviji, izboljšanje 

življenjskega standarda (obdobje najintenzivnejše gradnje, opremljanje gospodinjstev 

s trajnimi potrošnimi dobrinami) v pogojih skoraj povsem zaprtega notranjega trga in 

velikega povpraševanja; 

2. »prva nafta kriza, začetek omejevanja priseljevanja v države zahodne Evrope in 

spremembe migracijske politike gostujočih delavcev« (Mesić v Dolenc 2007, str. 80); 

3. obdobje največje rodnosti v Sloveniji, kjer so pomemben delež povečanja 

neslovenskega prebivalstva predstavljala rojstva druge generacije priseljencev. 
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»Posledica prvih dveh dejavnikov je bilo najbolj intenzivno priseljevanje v Slovenijo v njeni 

zgodovini. V tem desetletju se je najbolj povečalo skupno število prebivalstva (za 160 tisoč), 

največja je bila tudi relativna rast prebivalstva (skoraj 10%). Iz podatkov popisa 1981 lahko 

prvič izračunamo celoten selitveni prirast Slovenije z drugimi republikami nekdanje 

Jugoslavije in ga razdelimo na priselitve v Slovenijo in povratne selitve, priselitve pa še na 

prve priselitve in na notranje selitve priseljencev v Sloveniji« (Dolenc 2007, str. 80).  

»Slovenija je še vedno šibko ciljno območje za migrante iz drugih republik. Izjema je le 

Hrvaška, kjer migranti v Sloveniji predstavljajo 15,7% vseh hrvaških emigrantov do leta 

1971. Slovenija je v tem obdobju prejela 23.619 prebivalcev, kar pomeni, da je bilo še vedno 

izrazito šibka neto prejemnica prebivalstva iz drugih republik (Srbija, Hrvaška). Če je leta 

1953 Slovenija tudi v medrepubliški bilanci neto izvoznica prebivalstva (62.190 odseljenih v 

druge republike, 45.434 priseljenih iz drugih republik), se je to razmerje do leta 1971 

spremenilo (59.513 odseljenih; 83.132 priseljenih). Iz Hrvaške se je do prve polovice 

sedemdesetih let priselilo največ ljudi« (Josipovič 2006, str. 234–235).  

 

Tabela 5: Priseljeni z območja nekdanje Jugoslavije po tipu selitve, popis 1981 

Območje 

odselitve 

 Medrepubliški selivci (v tisočih) 

Priseljenci v Slovenijo 

Delež v % Delež 

povratnih 

selivcev Skupaj Skupaj 

selivci 

Prva 

priselitev 

Notranja 

priselitev 

Povratni 

selivci 

Prva 

priselitev 

Notranja 

priselitev 

SKUPAJ 137,5 127,0 97,3 29,7 10,5 76,6 23,4 7,7 

Hrvaška 61,9 56,8 41,4 15,4 5,1 73,0 27,0 8,3 

BiH 39,9 38,7 31,7 7,0 1,2 82,0 18,0 3,0 

Makedonija 3,8 3,5 2,7 0,8 0,3 75,7 24,3 7,6 

ZRJ skupaj 31,9 28,0 21,5 6,5 3,9 76,7 23,3 12,2 

Srbija 19,4 16,6 12,8 3,8 2,8 76,8 23,2 14,3 

Vojvodina 6,5 5,7 4,4 1,3 0,8 75,3 24,7 12,1 

Kosovo 3,3 3,2 2,4 0,8 0,1 80,1 19,9 4,2 

Črna gora 2,7 2,5 1,9 0,6 0,2 75,1 24,9 6,6 

Vir: Dolenc (2007, str. 81) 

 

»Skoraj četrtina medrepubliških selitev je do trenutka opazovanja prešla v notranje selitve. 

Glede na območje odselitve med notranjimi selivci ni bistvenih razlik, še najbolj so bili v 



48 

 

Sloveniji mobilni priseljenci iz Hrvaške. Za priseljence iz BiH sta bili značilni enosmerna 

migracija v Slovenijo ter šibka mobilnost priseljencev v Sloveniji« (Dolenc 2007, str. 81).  

 

Temeljne značilnosti selitvenih procesov v obdobju 1971–1980 so bile: 

- priselitveni „boom“ iz BiH, saj je bil delež te republike kar 40% vseh priselitev iz 

nekdanje Jugoslavije, povratnih tokov v to republiko skoraj ni bilo; 

- višek priseljevanja v Slovenijo je bil v letih 1978–1980; 

- priseljevanje v Slovenijo je bilo izrazito urbano, saj je več kot 80% priseljencev prebivalo 

v mestih (Slovenci: 46%); 

- prostorsko najbolj razpršeno poselitev izkazujejo Hrvati, vendar tudi njihov delež v 

nemestnih naseljih ne presega 30% (Dolenc 2007). 

 

»Število Hrvatov v Sloveniji med 1971 in 1981 se je povzpelo iz 42.400 na 55.600, kar nam 

pove, da se je število prebivalcev hrvaške narodnosti v slabih dveh in pol desetletjih (1953–

1981) več kot potrojilo, nato pa pričelo po letu 1981 počasi upadati« (M. Klemenčič in V. 

Klemenčič 1997, str. 146).  

 

Tabela 6: Prebivalstvo, priseljeni iz drugih republik nekdanje Jugoslavije po območju 

odselitve in rojeni v Sloveniji po narodnosti, popis 1981 

Narodnost Prebivalstvo Priseljeni po območju odselitve 1971 - 1981 Rojeni v 

Sloveniji  Skupaj Hrvaška BiH Makedonija ZRJ 

Skupaj 1.838.381 54.138 17.020 21.892 1.752 13.474 40.624 

Hrvati 53.882 14.649 11.238 2.890 16 505 8.926 

Srbi 41.695 16.800 1.264 7.913 91 7.532 9.246 

Bošnjaki 13.339 6.491 132 5.996 27 336 3.269 

Makedonci 3.227 1.265 55 36 1.084 90 767 

Črnogorci 3.175 1.094 64 40 12 978 865 

Albanci 1.933 926 35 21 229 641 412 

Neopredeljeni 2.853 633 99 458 8 68 1.348 

Jugoslovani 25.615 4.473 1.166 1.964 101 1.242 14.942 

Regionalno 3.932 1.733 75 1.594 3 61 849 

Slovenci 1.668.623 4.797 2.635 578 136 1.448 - 

Drugo 7.799 1.277 257 402 45 573 - 

Vir: Dolenc (2007, str. 83) 

 



49 

 

»Čeprav so Hrvati še vedno najštevilčnejša neavtohtona narodnost v Sloveniji, se že kažejo 

prvi znaki njihove asimilacije ter zmanjševanje njihovega deleža med celotnim neavtohtonim 

prebivalstvom. Dokaz za asimilacijo je delež rojenih Hrvatov v Sloveniji, ki je relativno daleč 

najnižji, saj znaša le šestino celotne populacije Hrvatov. Hkrati je to tudi posledica večjega 

števila hrvaško-slovenskih mešanih zakonov, v katerih se otroci opredeljujejo za Slovence« 

(Dolenc 2007, str. 83). Razlogov za zmanjšanje števila Hrvatov v Sloveniji je več: 

»Sprememba etnične identitete, naknadno priklanjanje potomcev iz mešanega zakona eni ali 

drugi strani, etnična mimikrija zaradi prilik v družbeni skupnosti, ali pa tudi zaradi namernega 

ali nenamernega izkrivljanja podatkov popisovalca ali obdelovalca statističnih podatkov« 

(Domini in Anić 1997, str. 132). 

 

6.3.6 Obdobje 1981–1990 

 

Zadnje desetletje pred slovensko osamosvojitvijo so se selitveni tokovi iz drugih republik 

nekdanje Jugoslavije v Slovenijo začeli počasi umirjati. Naraščajoča gospodarska kriza na 

začetku osemdesetih let (znano obdobje stabilizacije s pomanjkanjem osnovnih življenjskih 

potrebščin, ki ga je Slovenija manj občutila tudi zaradi bližine Avstrije in Italije, hkrati 

tudi zapiranje državne meje z uvajanjem depozita) se ni reševala z ekonomskimi, temveč s 

političnimi ukrepi. Konstantna rast zaposlenosti ob nizki stopnji brezposelnosti in nizki 

produktivnosti se je nadaljevala vse do leta1988, ko se relativno hitro začnejo zaostrovati 

razmere na trgu dela ob sočasnem razpadanju enotnega jugoslovanskega trga. Hkrati se 

začenja tudi obdobje velikih političnih sprememb v nekdanji Jugoslaviji, močna etnična 

homogenizacija prebivalstva v posameznih republikah, naraščanje nacionalizmov vseh vrst 

ter prvi medetnični spopadi (Kosovo) (Dolenc 2007, str. 85). 

 

Tabela 7: Priseljeni z območja nekdanje Jugoslavije po tipu selitve, popis 1991 

Območje 

odselitve 

 Medrepubliški selivci (v 

tisočih) 

Delež v % Delež 

povratnih 

selivcev Skupaj Skupaj 

selivci 

Prva 

priselitev 

Notranja 

selitev 

Povratni 

selivci 

Prva 

priselitev 

Notranja 

selitev 

SKUPAJ 156,6 148,7 118,2 30,5 7,9 79,5 20,5 5,0 

Hrvaška 61,3 57,2 43,7 13,5 4,1 76,4 23,6 6,7 

BIH 58,3 57,3 47,3 10,0 1,0 82,5 17,5 1,8 

Makedonija 5,0 4,7 3,8 0,9 0,3 80,2 19,8 5,0 
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ZRJ skupaj 32,0 29,5 23,4 6,1 2,5 79,6 20,4 7,7 

Srbija 17,7 16,0 12,6 3,4 1,7 78,9 21,1 9,8 

Vojvodina 5,6 5,1 4,4 0,7 0,5 86,7 13,3 8,1 

Kosovo 5,1 5,0 3,7 1,3 0,1 74,4 25,6 2,1 

Črna gora 3,6 3,4 2,7 0,7 0,2 79,6 20,4 4,4 

Vir: Dolenc (2007, str. 85) 

 

»Leto 1988 je ločnica, ko se zaključi tri desetletja dolgo obdobje primarnega ekonomskega 

priseljevanja v Slovenijo. Konec osemdesetih so bili sprejeti zakoni, ki so omogočali začetek 

uvajanja podjetništva in odpuščanje delavcev zaradi stečajev ali kot tehnološki višek. V tem 

času se je iz Slovenije odselilo veliko več priseljencev iz nekdanje Jugoslavije, kot so jih 

zabeležili uradni podatki o odselitvah v takrat še enotni državi. Posredno lahko te razlike 

ugotavljamo s primerjavo podatkov popisa 1991 in registra prebivalstva. Register prebivalstva 

je 31.3.1991 naštel 34.199 prebivalcev več kot popis prebivalstva« (Dolenc 2007, str. 85). 

 

Tabela8: Prebivalstvo, priseljenih iz drugih republik nekdanje Jugoslavije po območju 

odselitve in rojeni v Sloveniji po narodnosti, popis 1991 

Narodnost  Prebivalstvo Priseljeni po območju odselitve 1981 - 1991 Rojeni v 

Sloveniji  Skupaj Hrvaška BIH Makedonija ZRJ 

Skupaj 1.913.355 33.942 8.841 17.062 1.460 6.579 49.920 

Hrvati 52.876 7.982 5.302 2.484 5 191 10.752 

Srbi 47.401 7.660 526 4.624 34 2.476 13.972 

Bošnjaki 26.577 6.263 142 5.393 63 665 9.145 

Makedonci 4.371 767 19 32 683 33 1.418 

Črnogorci 4.339 677 89 112 13 463 1.438 

Albanci 3.534 1.239 54 44 431 710 880 

Neopredeljeni 8.716 863 161 540 22 140 4.946 

Jugoslovani 12.075 1.635 218 1.056 19 342 5.453 

Regionalno 5.187 767 52 682 1 32 1.916 

Slovenci 1.689.657 3.078 1.763 513 86 716 - 

Drugo 45.404 781 120 181 61 419 - 

Vir: Dolenc (2007, str. 87) 

 

Leta 1991 je prišlo do pomembnega premika v narodnostni sestavi prebivalstva Slovenije. 

Prvič se je zgodilo, da se je število pripadnikov ene od šestih najštevilčnejših neslovenskih 
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neavtohtonih narodnosti (hrvaške) zmanjšalo in je skupno število v Sloveniji rojenih 

pripadnikov teh narodnosti večje od števila priseljenih v medpopisnem obdobju (z izjemo 

albanskega prebivalstva). V Sloveniji je bilo rojenih že dobrih 30% neslovenskega 

prebivalstva, kar ni bistveno več kot pred desetimi leti (27%). V zadnjih letih pred 

osamosvojitvijo Slovenije so se selitveni tokovi treh največjih neslovenskih narodnosti 

(hrvaške, bošnjaške, srbske) že obračali v nasprotno smer in leta 1990 je bil selitveni 

prirast ene narodnosti (v tem primeru srbske) prvič po dolgih desetletjih negativen, 

nasprotno se je po letu 1988 začelo stalno naseljevati vedno večje število Albancev (Šircelj 

v Dolenc 2007, str. 87). Podvojilo se je število bošnjaškega prebivalstva (z upoštevanjem 

začasno bivajočih bi njihovo število preseglo 30 tisoč) ter število Albancev. Delež Hrvatov 

ni več niti tretjinski (še leta 1971 so predstavljali več kot polovico priseljenskega 

prebivalstva). Vedno manjše priseljevanje Hrvatov iz Hrvaške so delno nadomestile 

priselitve Hrvatov iz BiH (Dolenc 2007, str. 88). 

 

Podatki Klemenčičev delno odstopajo od Dolenčevih: »Leta 1981 je bilo v Sloveniji 55.625 

prebivalcev hrvaške narodnosti, leta 1991 pa 53.688« (M. Klemenčič in V. Klemenčič 1997, 

str. 149). 

 

Tabela 9: Število in delež (v %) Hrvatov ob popisih prebivalstva 

Leto Število Delež v % 

1931 cca 18.000 1,6 

1948 16.069 1,1 

1953 17.978 1,2 

1961 31.429 2,0 

1971 42.657 2,5 

1981 55.625 2,9 

1991 53.688 2,7 

Vir: M. in V. Klemenčič (1997, str. 149) 

 

Naj strnemo, kateri migracijski procesi so bili pomembni: 

- tipično ekonomsko priseljevanje brezposelnega ruralnega prebivalstva, ki je bilo ob 

priselitvi precej mlajše (modalni razred 15–19 let), kot so nakazovale prejšnje raziskave 

(modalni razred 20–24 let), zato je do procesov oblikovanja družinskih skupnosti 

večinoma prihajalo v novem okolju; 
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- Priseljevanje je največkrat potekalo po konceptu migracijskih verig, tako da so se v 

Sloveniji priseljenci posamezne narodnosti z istih izvornih območij naseljevali strnjeno;  

- Organizirano iskanje delovne sile, ki so ga izvajala nekatera največja slovenska 

industrijska in gradbena podjetja, je bilo neposredno (navadno organizirano skupaj z 

lokalnimi zavodi za zaposlovanje) ali posredno (preko šolanja v Sloveniji) in 

najznačilnejše za sedemdeseta leta in prvo polovico osemdesetih let; 

- Razporejanje na delo v Slovenijo (JLA, carina, drugi državni organi nekdanje skupne 

države) je bilo v dosedanjih raziskavah migracij zapostavljeno, čeprav je pomembno 

prispevalo k demografskim spremembam in splošnemu družbenemu razvoju, še zlasti v 

manjših lokalnih skupnostih; 

- Sekundarno priseljevanje (z zamikom) vzdrževanih družinskih članov oziroma zakoncev 

(združitev družin, poročna migracija), ki nima tipičnih ekonomskih vzrokov in je bilo 

značilno predvsem za ženske (Dolenc 2007). 

 

6.4 Novo mesto kot gospodarska regija 

 

»Novo mesto je bilo ustanovljeno 7. aprila 1365, in sicer tako, da je Rudolf IV. Habsburški 

podelil mestne pravice Novemu mestu. Sredi Dolenjske, v trgovsko in prometno pomembni 

dolini Krke, je želel ustanoviti novo gospodarsko in upravno politično jedro, ki bi krepilo 

habsburško oblast« (Koncilija 2011, str. 1). Do želje Rudolfa o gospodarskem jedru je moralo 

preteči še mnogo let, šele po drugi svetovni vojni Novo mesto doseže vrhunec. »Po drugi 

svetovni vojni se je Novo mesto začelo hitro spreminjati. Naprej je bilo treba odpraviti 

posledice nemškega bombardiranja septembra in oktobra 1943. Po vojni se je mesto 

gospodarsko razvijalo in postajalo pomembno industrijsko središce (Krka, Novoles, IMV, 

Novoteks). Leta 1952 je bila mimo mesta zgrajena pomembna cestna povezava, avtocesta 

Ljubljana–Zagreb. Mesto se je širilo in primestna naselja so postala del mesta. V 1960 je bila 

zgrajena nova bolnišnica. Danes je Novo mesto gospodarsko (Krka, Revoz, Adria…), 

upravno (mestna občina, upravna enota), kulturno (kulturne ustanove, društva, mladinska 

kultura), izobraževalno (srednje šole, višje in visoke šole) in versko (škofija) središce 

Dolenjske« (Koncilija 2011, str. 1).V večini novomeških podjetij in zavodov so delali, ali še 

delajo naši intervjuvanci, ki so prišli v Slovenijo v času, ko je novomeška industrija 

potrebovala takšno delovno silo, kot so bili oni.  
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7 EMPIRIČNI DEL 

 

 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V obdobju 70-ih let se je Slovenija začela industrijsko razvijati in z razvojem industrije je 

potrebovala delovno silo. Ker je sama ni imela dovolj, tudi ob dejstvu, da je veliko število 

slovenskih državljanov odšlo na delo v Nemčijo, so bili primorani »uvažati« delovno silo iz 

nekdanjih republik SFRJ. Delovna sila je prihajala iz vseh republik, največ pa v tistem 

obdobju iz Hrvaške. Teorija push – pull govori, da so na strani »push« dejavniki, ki 

vzpodbujajo človeka k selitvi, na »pull« strani pa so dejavniki, ki privlačijo bodočega 

migranta v drugo okolje. Vmes obstajajo še razne prepreke, osebne kot druge. Zanima nas, ali 

je v obdobju sedemdesetih let veljala teorija push – pull za migracijo iz Hrvaške v Slovenijo. 

Ali so obstajali dejavniki, ki so odbijali ljudi iz starega okolja in jih privlačili v novo okolje? 

Ali je bila njihova družina velika in je najstarejši otrok moral migrirati v drugo državo z 

namenom, da razbremeni družino, kot tudi da lažje preživi. Mogoče se tudi ni uspel zaposliti 

v svojem okolju in je bil primoran migrirati v drugo okolje kjer se je lahko zaposlil. Kdo mu 

je posredoval pri prihodu v Slovenijo, pomagal pri nastanitvi na začetku itd.? 

 

7.2 Raziskovalno vprašanje 

 

Skozi raziskavo, ki jo bom opravil s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, bom poskušal 

potrditi naslednjo hipotezo:  

 

- Ali je v primeru migracij v Slovenijo iz Hrvaške delovala push – pull teorija(predvsem iz 

razloga, da je slovenska industrija v tistem času potrebovala delovno silo zaradi razvoja 

industrije v Sloveniji)?Kateri push dejavniki so delovali na to, da so šli iz svojega 

rojstnega kraja? 

 

7.3 Opis vzorca 

V raziskavi, ki smo jo opravili, je sodelovalo sedem udeležencev –štiri udeleženke in trije 

udeleženci pa moškega spola. V raziskavi smo bili pozorni na to, da so udeleženci migrirali v 

Slovenijo v obdobju po drugi svetovni vojni, kar pomeni da so zdaj stari od 50 do 65 let.  
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Vsi udeleženci imajo slovensko državljanstvo in so zaposleni (nekateri tudi že upokojeni) v 

Republiki Sloveniji. Prav tako so vsi iz Hrvaške v Slovenijo migrirali v sedemdesetih letih. 

Intervjuvanci prihajajo iz občinKarlovacinOzalj, kar pomeni da so živeli blizu Slovenije in so 

informacije o morebitnem delovnem mestu lažje prihajale do njih kot do nekoga,ki je bolj 

oddaljen. Naselili so se v industrijsko razvitih mestih. 

 

7.4 Polstrukturiran intervju 

 

Polstrukturirani intervju se uporablja, kadar želimo zbrati tudi nekatere dodatne informacije in 

priti do dodatnih spoznanj, pri čemer je stopnja obvladljivosti tovrstnega intervjuja zadostna. 

V primerjavi z nestrukturiranim je pri polstrukturiranem intervjuju večina vprašanj vnaprej 

določenih. Kljub temu je pri vsakem vprašanju prostor za podrobnejši odgovor oziroma misel 

(Wilkinson in Birmingham 2003, str. 45). 

 

Polstrukturirani intervju se nahaja med dvema ekstremoma (to je strukturirani in 

nestrukturirani intervju). Pri omenjenem intervjuju si raziskovalec poleg splošne sestave 

intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj 

bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala 

vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja. Polstrukturirani intervju je zelo prožna 

tehnika zbiranja podatkov: uporabi se lahko zaprti ali odprti tip vprašanj, odgovori 

vpraševanca so lahko kratki, lahko pa odgovarja v obliki pripovedi, uporaben je pri študiji 

primera in tudi na večjih vzorcih, uporabi se lahko kot samostojna tehnika zbiranja podatkov 

ali v kombinaciji z drugimi tehnikami (Termania, 20. april 2011 ). 

 

Uporabil sem delno strukturiran oziroma polstrukturiran intervju. Pri polstrukturiranem 

intervjuju, raziskovalec ne uporablja vnaprej do potankosti izdelanega vprašalnika, ampak ga 

uporablja zgolj kot vodilo ali predlogo za intervju (Mesec, 1998). 

 

7.5 Postopek izvedbe intervjuja 

 

Intervju je priložnost za raziskovalca, da prodre globoko, da odkrije nove ključne točke, odpre 

nove razsežnosti nekega problema in si zagotovi jasna, natančna, vseobsežna spoznanja, 

vendar pa včasih podcenjujemo njegovo kompleksnost. Primerno opravljanje intervjujev 

vzame veliko časa. Spraševalec si mora pripraviti vprašanja in jih prečisiti, dokler ni 
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prepričan o njihovi veljavnosti. Predpostavka je, da spraševalec vpraša vsakega intervjuvanca 

enako vprašanje (Easterby – Smith et all, 2005). 

 

Postopek izvedbe intervjujev sem pričel tako, da sem izbral kandidate, ki so migrirali v 

Slovenijo iz Hrvaške po drugi svetovni vojni. Vsakega kandidata sem predhodno povabil k 

sodelovanju z vabilom, nadaljni razgovori so potekali po telefonu. Predstavil sem jim temo 

svoje magistrske naloge ter jim razložil, da bi mi njihove izkušnje bile zelo dragocen vir pri 

pisanju dela. Zagotovil sem jim, da bodo intervjuji anonimni, in da lahko svodobno povedo, 

kar mislijo. Intervjuji so trajali v povprečju 35 minut, nekateri več, nekateri manj časa. 

Potekali so na različnih lokacijah, od stanovanj intervjuvancev do lokalov. Nekateri 

intervjuvanci so bili bolj zgovorni, nekateri manj.  

 

Tabela 10: Značilnosti intervjuvancev 

Oseba Spol Starost Izobrazba Poklic 

Intervjuvanec št. 1 Moški 64 Univ. diplomirani 

inženir gozdarstva 

Vodja PE Gozd. gospodarstva 

Podturn 

Intervjuvanec št. 2 Ženska 60 Šivilja  Upokojenka, prej šivilja 

Intervjuvanec št. 3 Moški  61 Kemijski tehnik Zaposlen v tovarni zdravil Krka 

Intervjuvanka št. 4 Ženska 67 Kemijski tehnik Upokojenka, prej zaposlena v 

tovarni zdravil Krka 

Intervjuvanka št. 5 Ženska 54 Srednja 

medicinska šola 

Zaposlena v Splošni bolnici Novo 

mesto, oddelek abdominalna 

kirurgija. 

Intervjuvanec št. 6 Moški 62 Trgovec Trenutno upokojenec, prej 

poslovodja v PE Mercator 

Metlika 

Intervjuvanka št. 7 Ženska 60 Srednja 

ekonomska šola 

Upokojenka, prej zaposlena v 

Pionirju (kasneje CGP) v 

kadrovskem sektorju 

 

7.6 Analiza pridobljenih informacij 

 

Kdaj ste prišli v Slovenijo? 

Ker obravnavamo obdobje po 2. svetovni vojni, naszanima, kdaj so prišli v Slovenijo. Njihov 

prihod je lahko povezan z razvojem industrije v Sloveniji. Vsi so prišli, ko so bili še mladi in 
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v tistem obdobju še niso imeli družin. Slovenija jetakrat potrebovala izobražen kader kot tudi 

navadne delavce za razvoj svoje industrije. Vsi naši intervjuvanci so migrirali v Slovenijo v 

70-ih letih, po statističnih podatkih je v tistem času migriralo v Slovenijo največ Hrvatov.  

 

Kateri so bili poglavitni razlogi, da ste se preselili iz kraja rojstva? 

Z razvojem industrije ter potrebo po delovni sili je bilo tudi več ekonomskih migrantov. 

Najbližja država in tudi najbolj primerna je bila Hrvaška, saj v primerjavi s Slovenijo ni 

velikih kulturnih razlik. Tudi lažje je bilo nabrati kader, ki so ga potrebovali. Ena 

intervjuvanka nam je povedala zanimiv primer, in sicer so v 70-ih v Karlovac prišli po 

medicinske sestre osebno direktor bolnišnice v Novem mestu ter glavna medicinska sestra. 

Razlogov je bilo več, med njimi pa verjetno tudi to dejstvo, da je imela karlovška medicinska 

šola dolgoletno tradicijo, izobraževalni programi so temeljili bolj na praksi in nekoliko manj 

na teoriji. V Novem mestu pa se je šola šele odprla v tem obdobju in prva generacija še ni 

zaključila izobraževanja. Krka je ubrala drugo pot, oni so iskali kadre, ki so jih potrebovali, 

preko oglasov za delo v časopisih, nekateri so tudi slišali od drugih ljudi, da Krka potrebuje 

določen kader. Edino ena intervjuvanka je rekla, da je prišla v Slovenijo s svojim bodočim 

možem in ji ni bil prvotni namen delo, seveda se je potem zaposlila v svoji stroki kot šivilja. 

 

Vaša izobrazba? Kje ste se šolali? 

Pri tem vprašanju nas zanima, kakšno izobrazbo imajo naši intervjuvanci. Po nekaterih 

podatkih so migranti v Slovenijo prišli slabo izobraženi, morda celo z nedokončano osnovno 

šolo, kar verjetno v določenih primerih tudi drži. Nizka izobrazba je bila značilna za migrante 

iz Bosne in Hercegovine.To so ljudje, ki so opravljali težja fizična dela.Z dokaj visoko 

izobrazbo so prišli v Slovenijo Črnogorci. V našem primeru lahko rečemo, da so naši 

intervjuvanci izobraženi, najnižja stopnja je poklicna šiviljska, najvišja pa univerzitetna. 

Lahko se vprašamo, ali izstopajo iz povprečja za to obdobje ali pa je slučajno takšne vzorec. 

 

Ali je to bila vaša prva zaposlitev? 

Vprašanje je zanimivo, če ga pogledamo z današnjega aspekta, saj mladi po končanem 

šolanju zelo težko najdejo zaposlitev. Večini naših intervjuvancev je bila zaposlitev v 

Sloveniji prva, dve intervjuvanki sta že imeli nekaj delovne dobe na Hrvaške, kar so jim v 

Sloveniji tudi priznali. Prva leta so se uvajali na nižjih funkcijah, šele z leti so napredovali. 

Tako nam intervjuvanec ki je univerzitetno diplomirani inženir gozdarstva pove, da je bil 7 let 

pomočnik vodje oddelka, šele potem je napredoval. Intervjuvanki, ki ima višjo 
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kemijskoizobrazbo, je bila najprej v Krki priznana samo srednja kemijska šola (čeprav je v 

tem času že imela višjo kemijsko), zato je bila razporejena na delovno mesto s to stopnjo 

izobrazbe in bila za tako delovno mesto tudi plačana. Šele s časom so ji priznali višjo 

kemijsko izobrazbo. 

 

Ali ste se imeli namen kdaj vrniti na Hrvaško? 

Vsak človek goji določene občutke do rojstnega kraja, večinoma pozitivne, nekateri pa tudi 

negativne. Ljudje velikokrat poudarjajo, da so zaradi službe bili primorani zapustiti domače 

okolje, kajti od nečesa je treba živeti, vendar njihovo srce in duša sta ostala v rojstnem kraju. 

Odgovori naših intervjuvancev so bili različni, določeni čutijo domotožje, nekateri so še danes 

v tesnih stikih z domačim okoljem (npr. se tedensko slišijo/vidijo), nekateri pa so se 

prilagodili okolju, v katerem zdaj živijo. Povezava z domačim krajem je danes običajno ob 

večjem prazniku ali družinskem srečanju, oz. ob večjih kmečkih ali vinogradniških opravilih.  

 

Kdo vam je predlagal, da se preselite? 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali je intervjuvance kdo spodbujal na odselitev iz rojstnega 

kraja, ali jih je doma bilo veliko ter se je moral eden otrok (običajno najstarejši) odseliti ter s 

tem razbremeniti družino. Mogoče je šlo v nekaterih primerih tudi za finančno pomoč družini. 

Zanimalo nas je tudi, ali je ta oseba, ki jih je spodbujala k migriranju tudi kaj pomagala pri 

zaposlitvi, npr. s svojimi zvezami, poznanstvi, mogoče tudi finančno. Kot smo ugotovili, jih 

večinoma niso silili, so jim pa pomagali in tudi spodbujali. 

 

Ali je vaše podjetje podjetje poskrbelo za vašo nastanitev? 

V času socializma se je relativno preprosto prišlo do stanovanja v primerjavi z današnjimi 

okoliščinami (predvsem mišljeno v smislu financiranja in možnosti odkupa po znižani ceni, 

danes se lahko pride do stanovanja, vendar ne pod takšnimi pogoji kot v preteklosti). Enako bi 

lahko rekli za službo. Podjetja so imela v lasti stanovanja ali celoten stanovanjski blok.To je 

bilo običajno, ko je podjetje dobiček, ki ga je ustvarilo skozi leto, investiralo v izgradnjo ali 

nakup stanovanja/stanovanj. Naši intervjuvanci so tudi izkusili te primere, kjer jim je podjetje 

pomagalo pri nastanitvi. Na začetku so se intervjuvanci večinoma morali znajti sami, zato so 

bili podnajemniki, čez čas so uspeli dobiti stanovanja v lasti podjetja, ta so lahko kasneje tudi 

odkupili. Redki so bili tisti, ki so imeli že svojo nastanitev, kot eden naš intervjuvanec. 

 

Ali ste imeli možnost dodatnega izobraževanja? Vam je podjetje kaj ponujalo? 
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Danes pogostokrat slišimo pojem vseživljensko učenje, v tistem času je to bilo bolj redko 

slišati. Intervjuvanci so hodili na izobraževanja, vendar je v teh primerih šlo za interna 

izobraževanja,z namenom izboljšanja ponudbe, storitev, dela itd. Tako je Mercator organiziral 

večkrat letno v Ljubljani dodatno izobraževanje, povezano s trgovino, npr. od poslovanja, 

kako skladiščiti stvari, kdaj naročiti ter kako naj bodo stvari naložene na policah, da jih 

stranke prej opazijo itd. 

 

Iz katerega okolja izhajate? Urbanega ali ruralnega? Kako ste živeli doma?  

Teorija pravi, da ljudje pogosteje migrirajo iz ruralnega (kmečkega) v urbano (mestno) okolje 

in redkeje obratno. To velja tudi danes, čeprav je Slovenija specifična, saj obstajajo dnevni 

migranti, ki se vozijo iz vasi v mesto na delo. V našem primeru vsi intervjuvanci, razen enega, 

izhajajo iz ruralnega okolja in so migrirali v urbano okolje.  

 

Kako številčna je bila vaša družina, koliko otrok je bilo doma? Kaj so vaši starši?  

Namen tega vprašanja je, da izvemo, koliko jih je bilo doma, ter ali je bila nuja, da otroci 

odidejo iz rojstnega kraja. Zanima nas tudi, kaj so starši.Običajno je bilo, da so tisti, ki so 

živeli na kmetiji in izhajali iz številčnejše družine, bolj pogosto morali od doma. Razlogi za to 

so bili različni, med drugim razbremenitev družine, družinskega proračuna ali obratno– 

pomoč družinskem proračunu, katerega je polnil otrok, ki je migriral, tako da je mesečno 

pošiljal denar. Takšne primere poznamo še danes pri migrantih iz Bosne in Hercegovine kot 

tudi pri Albancih. Družine naših intervjuvancev so bile srednje velike (od dva do tri otroka), 

starši naših intervjuvancev pa so bili večinoma kmetje. Le pri treh intervjuvancih so bili starši 

zaposleni, nekje oba, nekje le en član (moški). 

 

7.7 Interpretacija pridobljenih informacij 

 

V Slovenijo so se priseljevali pripadniki vseh narodov nekdanje Jugoslavije, največ pa seveda 

iz sosednje Hrvaške.Prebivalci iz drugih nekdanjih jugoslovanskih republik so se ob razvoju 

industrializacije ter nenehni rasti števila delovnih mest v ostalih panogah dejavnosti v zadnjih 

tridesetih letih intenzivno doseljevali v večino glavnih slovenskih mest. Slovenija je v 

obdobju razvoja svoje industrije potrebovala delovno silo. Sprva so prihajali Hrvati, ki so 

nekaj let držali prvo mesto kot glavna etnična skupina v Sloveniji, takoj za Slovenci. Z leti so 

prišli tudi ostali narodi, po številu migracij niso več prednjačili ljudi iz Hrvaške, temveč iz 

Bosne in Hercegovine. 
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Ljudje, ki smo jih intervjujali, so prišli v Slovenijo v sedemdesetih letih, če uporabimo 

statistični izraz, bi lahko rekli, da je v tistem obdobju obstajala močna korelacija med 

ekonomskim razvojem in imigracijo. To velja tudi za naše intervjuvance. V 70-ih letih se 

začenja imigracijski val karlovčanov v Novo mesto.Zaposlovali so se v Krki, bolnišnici, 

tekstilstvu, gradbenih podjetjih, gozdarstvu, avtoindustriji itd. Večinoma je bil njihov namen 

zaposlitev, razlogi za migriranje pa različni, od tega, da je v Sloveniji boljše plačilo, 

posledično boljši pogoji življenja, do tega da je bila Slovenija v tistem obdobju ena izmed 

najbolj razvitih držav v Jugoslaviji. Ugodnosti za napredovanje je bilo veliko, poleg že 

omenje višine dohodka in boljših pogojev za delo sta tu še večje možnosti za napredovanje, 

urejeno stanovanjsko vprašanje itd. Eden izmed naših intervjuvancev je bil štipendist 

Gozdnega gospodarstva Novo mesto v času študija gozdarstva v Zagrebu. Ko je dokončal 

študij, je opravil dve leti trajajoče pripravništvo.V času pripravništva je imel večje plačilo kot 

njegovi vrstniki v enaki panogi,ki so bili redno zaposleni na Hrvaškem. Gozdno gospodarstvo 

mu je uspelo urediti tudi bivanje v stanovanju, ki je bilo v lasti podjetja. Za bivanje v tem 

stanovanju je plačeval »simbolično« najemnino. Če pogledamo na drugo stran, se pravi push 

stran, kaj jih je odbijalo iz domačega okolja, ugotovimo, da je Hrvaška ponujala delovna 

mesta, vendar manj plačana, možnosti za napredovanje so bile manjše (odvisno v katerem 

podjetju), vprašanje je, ali bi dobili možnost za nastanitev s strani podjetja ali bi se morali 

znajti sami. V Karlovcu so imeliv tistem obdobju dve kemični podjetji. Eno je bilo podjetje 

Josip Kraš, tovarna obutve, drugo pa Ivan Marinkovič, tovarna usnja. Naša intervjuvanka, ki 

je delala tri leta v tovarni obutve Josip Kraš,pravi, da je delo bilo zahtevno ter manj plačano 

od tistega v Krki. Če primerja Krko ter Josip Kraš, je razlika očitna, čevljarstvo ni enostavno 

delo in potrebno je dosti več postopkov do končnega izdelka. Izdelki so bili bolj kakovostni 

od današnjih. Možnosti za napredovanje kot tudi boljše plačilo so bile manjše v Josipu Krašu 

kot v Krki. Krka je naši intervjuvanki ponujala bolj primerno delo za njeno izobrazbo (višja 

kemijska izobrazba), saj v Krašu ni delala na delovnem mestu, ki je bilo primerno za njo.Šele 

ko se je zaposlila v Krki, je po nekaj letih napredovala na delovno mesto, ki je bilo primerno 

njeni izobrazbi. 

Prednost je bila tudi relativna bližina dela, saj so se lahko vsak vikend vračali domov, tega v 

primeru, da bi migrirali v druge evropske/čezmorske države, ne bi bilo.  

 

Vsi naši migranti imajo srednjo do visoko izobrazbo, od poklicne do univerzitetne izobrazbe. 

Podatki iz leta 1981 govorijo, da je od »47.000 Hrvatov v Sloveniji, imelo nedokončano 
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osnovno šolo njih 15.239, 13.039 osnovno šolo, poklicno šolo 10.801, srednjo šolo 4.849, 

višjo šolo 1.120, visoko šolo 1.644. Stanje leta 1991 se je nekoliko izboljšalo, saj je od 45.408 

Hrvatov v Sloveniji njih 10.384 imelo nedokončano šolo, 12.181 osnovno šolo, 10.768 

poklicno šolo, 8.175 srednjo šolo, 1.632 višjo, 2.028 visoko šolo« (M. in V. Klemenčič 1997, 

str. 159). Stanje se izboljšuje, še posebej glede tistih, ki so dokončali osnovno šolo in tudi 

glede tistih, ki so imeli višjo ali visokošolsko izobrazbo. Naši intervjuvanci odstopajo od 

povprečja, saj imajo vsi opravljeno osnovno šolo, minimalna izobrazba je poklicna.  

 

Intervjuvanci so kljub poklicu imeli tudi razna izobraževanja.Ena intervjuvanka je želela 

narediti višjo medicinsko šolo v Zagrebu, vendar se je takrat že začela vojna in je opustila 

šolanje, ostali pa so hodili na interna izobraževanja, ki so jih organizirala podjetja. Ena 

intervjuvanka nam je povedala, da se je poleg različnih izobraževanj udeležila tudi tečaja 

slovenskega jezika, a ji ga v prvo ni ni uspelo opraviti, šele v drugo. Vse to nam pove, da so 

podjetja vlagala v svoj kader in od njih hotela dobiti povratno korist v obliki boljšega dela, 

učinkovitosti itd. 

 

Vrnitev na Hrvaško, v rojstni kraj je pri naših intervjuvancih različno dojeto. Nekateri so 

pogostokrat v kontaktu s svojim rojstnim krajem, nekateri le občasno. Dve intervjuvanki sta 

nam odgovorili, da hodita vsak teden ali vsak drugi teden v svoj rojstni kraj. Ena se vozi z 

avtom, druga pa z vlakom. Vsi ostali imajo stike z rojstnim krajem ob večjih praznikih, 

družinskih srečanjih ter večjih kmečkih ali vinogradniških opravilih. Intervjuvance so starši 

doma večinoma razumeli, niso jih ovirali, celo pomagali so jim pri zaposlitvi s svojimi 

poznanstvi. Pomagali so tudi sorodniki. Kakor so rekli intervjuvanci, jih od doma niso silili, 

čeprav so v dveh družinah bili doma trije otroci. Vsak je ubral svojo pot, starši, če se je le 

dalo,so jim pomagali.  

Podjetja v Sloveniji so veliki večini omogočila bivanje v njihovih stanovanjih. Sistem 

samoupravljanja je to omogočal, podjetja so svoj letni dobiček investirala v izgradnjo ali 

nakup stanovanj ali pa tudi vrstnih hiš. Če je kdo delal v gradbenem podjetju (še posebej, če 

je bil višje rangiran), je imel možnost izboriti se za hišo, to so bile tako imenovane vrstne 

hiše. Naši intervjuvanci so bili v začetku podnajemniki, edino en intervjuvanec je živel v svoji 

hiši in ni rabil prositi podjetja za nastanitev. Šele skozi leta so uspeli pridobiti stanovanja v 

lasti podjetij, v katerih so bili zaposleni, kasneje so jih lahko tudi odkupili znižani ceni od 

tržne cene. 
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Večina naših intervjuvancev, razen enega,so iz ruralnih področij. Živeli so skromno, 

zadovoljni so morali biti z majhnimi stvarmi. Obleko in obutev starejše sestra je za njo nosila 

tudi mlajša, nam pove intervjuvanka. Intervjuvanec pove, da se mu je na študiju v Zagrebu 

večkrat zgodilo, da je bil lačen, denarja ni imel dovolj, kvečjemu za povratno karto v 

Karlovac, kjer je živel pri teti in stricu, šele tam se je lahko najedel. Druga intervjuvanka nam 

je pripovedovala, kako ni bilo konca veselju, ko so prišli kakšni sorodniki iz tujine in prinesli 

sladkarije, običajno čokolado ali bonbone. To vse nam pove, da so ljudje živeli skromno, 

znajdli so se na vse možne načine, pomagali so sorodniki, tudi tisti iz tujine.  

 

Družine naših intervjuvancev so bile normalno velike za tiste čase (običajno se razume kot 

velika družina tista, ki ima več kot tri otroke), v družinah naših intervjuvancev so imeli dva ali 

tri otroka. Starši so se večinoma ukvarjali s kmetijstvom, so pa tudi bili avtomehaniki, kovači, 

zaposleni v vojski, matere so poleg dela na kmetijah še gospodinjile, le ena je delala v tovarni 

Vunateks v Karlovcu. Vse to potrjuje tezo, da je bila Jugoslavija po 2. svetovni vojni pretežno 

agrarna država. Leta 1953 je bilo 61% prebivalstva Jugoslavije agrarnega, z leti se je ta delež 

manjšal, rastlo pa je urbano prebivalstvo.  

 

Ob koncu še hipoteza: Ali je v primeru migracij v Slovenijo iz Hrvaške delovala push – pull 

teorija (predvsem iz razloga, da je slovenska industrija v tistem času potrebovala delovno silo 

zaradi razvoja industrije v Sloveniji)? Kateri push dejavniki so delovali na to, da so šli iz 

svojega rojstnega kraja? 

 

Hipotezo lahko potrdimo.V obdobju, ko so naši intervjuvanci migrirali iz Hrvaške, se pravi iz 

okolja, ki jih je odbijalo, so na njih delovali naslednji »push« dejavniki:  

- Plačilo je na Hrvaškem manjše, pogoji dela težji (ali bolj obsežni). 

- Manjše možnosti za zaposlitev. 

- Možnosti za pridobitev stanovanja na Hrvaškem so manjše kot v Sloveniji. 

- Domače okolje ni dopuščalo veliko osebnostne svobode, osebnostnega razvoja, še 

posebej mislimo na osebno izražanje, poroka itd. 

- Naravna nesreča (toča, poplava itd.), ki ti uniči celotni pridelek (od česa boš potem živel 

tisto leto?). 

 

Ugodnosti, ki so jih imeli v Sloveniji bi težko dobili v tem obdobju na Hrvaškem. »Navišje 

stopnje rasti so bile od leta 1953–1963, ko je jugoslovansko, s tem tudi hrvaško gospodarstvo 
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bilo med najbolj dinamičnimi v Evropi. No že v 70-ih prihaja do ustavljanja rasti, v 80-ih pa 

gospodarstvo že kaže znake krize. Hrvaška je bila s Slovenijo gospodarsko najbolj razvita 

jugoslovanska republika, še posebej na področjih kmetijstva, industrijske proizvodnje, 

gradbeništva, naftne industrije, ladjedelništva in turizma« (Hrvatska.eu, 2014).Zaključimo 

lahko, da so naši intervjuvanci prišli v Slovenijo v obdobju gospodarske rasti in bili ob 

»pravem času na pravem mestu«. Šele po njihovem prihodu se začne gospodarska rast 

ustavljati.Mogoče se je to manj čutilo v Sloveniji, ki je bila takrat v gospodarskem smislu 

najbolj napredna.  

 

Med »pull« ali privlačne dejavnike spadajo v primeru naših intervjuvancev:  

- Večje možnosti za zaposlitev. 

- Možnost za dosego višjega dohodka. 

- Štipendija s strani podjetja v Sloveniji v času študija, po končanem študiju zaposlitev v 

tem podjetju
20

. 

- Opravljanje zaposlitve, ki je primerna njihovi stopnji izobrazbe. 

- Poskrbljeno za bivanje v Sloveniji – s pomočjo stanovanjskega sklada pridobitev 

stanovanja ali hiše, z možnostjo odkupa kasneje. 

- Možnosti za razvoj kulturnih, umetniških kot tudi rekreativnih aktivnosti v večjih mestih 

za priseljeno podeželsko prebivalstvo.  

 

Migracije naših intervjuvancev v 70-ih so bile usklajene, brez nekih večjih neravnovesij in s 

tem tudi njihove izkušnje večinoma dobre. Danes so se stvari spremenile, na eni strani imamo 

ogromen »push« iz nerazvitih držav ter zelo selektiven »pull«, saj države v razvoju 

potrebujejo specifičen kader, takšen kader, ki jim bo ustvarjal dodano vrednost. 

 

 

                                                 
20

 Podjetja na Hrvaškem so tudi štipendirala posameznike, ne samo v Sloveniji. V našem primeru so 

intervjuvance štipendirala slovenska podjetja in to je bil tudi eden izmed razlogov za migriranje. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

 

Hrvati so v popisu prebivalstva Slovenije od 2. svetovne vojne naprej igrali pomembno vlogo, 

saj so dolgo časa predstavljali številčno najmočnejšo etnično skupino v Sloveniji. Rast števila 

Hrvatov v Sloveniji je hitro naraščala, predvsem po 2. svetovni vojni, toda ta se je v obdobju 

med letoma 1981 in 1991, ko se je v Sloveniji zaključil proces intezivne industrializacije (kar 

je povzročilo zmanjšano gospodarsko rast in stagnacijo delovnih mest), ustavila. Hrvaško 

prebivalstvo se je zaposlovalo v sektorjih kot so farmacija, medicina, tekstilstvo, gozdarstvo 

kot tudi gradbena podjetja in avtoindustrija, kar nam potrjuje, da je selitev hrvaškega 

prebivalstva v Slovenijo pogojevala industrializacija in razvoj slovenskega gospodarstva.  

 

Čeprav podatki govorijo o nizki izobrazbi Hrvatov v Sloveniji, se stanje s časom popravlja. 

Naši intervjuvanci odstopajo od povprečja glede izobrazbe Hrvatov v Sloveniji. Modelu 

poselitve ostalega prebivalstva v Sloveniji so sledili tudi Hrvati, saj poseljujejo večinoma 

glavna mesta ter ožja obmestja, le v manjši meri širše podeželje. Vsi intervjuvanci, razen 

enega, so migrirali iz ruralnega v urbano okolje.  

 

Leta 1965 je Jugoslavija izvedla gospodarsko reformo, nekaj let po reformi je brezposelnost v 

Jugoslaviji rastla, nakar se je v 70-ih umirila in celo zmanjšala. Ob tem treba upoštevati tudi, 

da je mnogo državljanov Jugoslavije v tem času odšlo na delo v tujino (zdomstvo). Naši 

intervjuvanci so bili »ob pravem času, na pravem mestu«, saj so prišli v Slovenijo ravno v 

obdobju gospodarske ekspanzije in se uspeli zaposliti še pred svetovno gospodarsko krizo. 

Svetovna kriza je k nam prišla šele v 80-ih letih, kar na naše intervjuvance ni vplivalo, saj so 

svoje delo opravljali normalno. 

 

Zastavljeno hipotezo smo potrdili, teorija push – pull je za ljudi, ki so migrirali v tem obdobju 

v Slovenijo veljala, nekih večjih omejitev z ene ali druge strani ni bilo. Odnos med push in 

pull je bil usklajen, svoj kraj so zapustili z namenom, da se v drugem zaposlijo, kar jim je tudi 

uspelo. Njihove izkušnje so glede tega pozitivne. 

 

Če so bile njihove izkušnje pozitivne, tega ne moremo trditi za danes. Če uporabimo push – 

pull teorijo v trenutnih okoliščinah ugotovimo, da je danes ogromno push (odbijanj) iz 
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nerazvitih, revnih držav, pull (sprejem) pa zelo omejen s strani raznih držav prejemnic. Tukaj 

prihaja do velikih nesorazmerij. Rešitve, vsaj za zdaj ni videti, to so problemi modernih 

migracij. Razvite države danes potrebujejo specifičen (selektiven) kader, od katerega se 

nadejajo, da bodo imeli korist, npr. v inovacijah. Danes so bolj pogosti primeri »dela na 

projektih« – posameznik biva v tuji državi dokler traja projekt, ko je projekta konec, se vrne 

domov. Navadnega delavca več ne potrebujejo tako množično kot nekoč, saj se je večina 

večje proizvodnje preselila v Azijo. Časov, ko so države kot npr. Nemčija potrebovale na 

tisoče delavcev, ki so jih uvažali iz drugih republik, že zdavnaj več ni in težko, da se bodo 

kdaj vrnili. 

 

 



65 

 

9 LITERATURA 

 

 

1. ALLEN, JUDITH (1999) Ever Closer Union and Social fragmentation: Class, 

Citizenship and Welfare Regimes in the European Union, v knjigi A. Jaffe, I. 

Ambrose, K. Paadam, 1999. Tallin: Estonia. 

2. BADE, KLAUS J. (2005) Evropa v gibanju: Migracije od poznega 18. stoletja do 

danes. Ljubljana: Založba /*cf. 

3. BALTIĆ, ADMIR (2010) Integracija bošnjaške skupnosti v Sloveniji. Koper: 

Univerza na Primorskem. 

4. BÖCKER, ANITA (1998) Regulation of Migration. Amsterdam: Het Spinhuis. 

5. BONACHICH, EDNA in LIGHT, IVAN (1988) Immigrants Entrepreneurships: 

Koreans in Los Angeles 1965 – 1982: Ca University press.  

6. BONACHICH, EDNA in MODELL, JOHN (1980) The Economic Basis of Ethnic 

Solidarity: A study of Japanese Americans.Los Angeles: Berkley Ca University press. 

7. BORAK, NEVEN (2002) Ekonomski vidiki delovanja in razpada Jugoslavije. 

Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.  

8. COLEMAN, DAVID in WADENSJÖ, ESKIL (1999) Immigration to Denmark : 

international and national perspectives. Aarhus : The Rockwool Foundation Research 

Unit : Aarhus University Press. 

9. COLLIER, MALCOLM (2001) Ethnic Economies. San Francisco: San Francisco 

State University. 

10. ČEPIČ, ZDENKO (2010) Zdomstvo: Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev 

Slovenije.  

11. DOLENC, DANILO (2007) Priseljevanje v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije 

po drugi svetovni vojni. V: KOMAC MIRAN (ur.) Priseljenci.Ljubljana: Inštitut za 

narodnostna vprašanja.  

12. DOMINI, MIRJANA in ANIĆ, JOSIP (1997) Hrvati u Sloveniji: Migracijski procesi 

na slovensko – hrvatskim prostorima. V: DOMINI, MIRJANA (ur.) Hrvati u 

Sloveniji. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, str. 127 – 138. 

13. DOWTY, ALAN (1989) Closed Borders: The Contemporary Assault on Freedom of 

Movement. New Haven: Yale University Press. 

14. DRNOVŠEK, MARJAN (1992) Ameriška zgodba Franka Česna. Ljubljana: SIM.  



66 

 

15. DRNOVŠEK, MARJAN (1993) Izseljevanje iz širše ljubljanske okolice 1890 – 1914. 

Doktorsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

16. DRUŽIĆ, MARKO (2012) Model Homo economicusa i koncept ultimativno 

poželjnog. Zagreb: Ekonomski fakultet. 

17. EASTERBY-SMITH, MARKin THORPE, RICHARDin LOWE, ANDY (2005): 

Raziskovanje v managementu. Koper: Fakulteta za management. 

18. EMMER, PIETER (1989) Migration und Expansion. Die europäische koloniale 

Vergangenheit und die interkontinentale Völkerwanderung. Reformation: 38, zv. 3, 

str. 189. 

19. GERŽINA, VALENTINA (2005) Status okoljskih beguncev v mednarodni skupnosti. 

Ljubljana: FDV.  

20. GREČIĆ, VLADIMIR (1989) Migracija i integracija stranog stanovništva. Beograd: 

Institut za međunarodnu politiku i privredu. 

21. HJARNØ, JAN (1996a) Illegals on the European labour markets. Danish Centre for 

Migration and Ethnic studies. Esbjerg: South Jutland University press.  

22. JANDRIĆ, BERISLAV (2004) Hrvatska politička emigracija u Njemačkoj. Zagreb: 

Zaklada Friedrich Naumann. 

23. JUŽNIČ, STANE (1980) Kolonializem in dekolonizacija. Maribor: Obzorja. 

24. JUŽNIČ, STANE (1981): Novejša zgodovina. Ljubljna: DDUU. 

25. KERO, KRIŽAN (1997) Hrvati u Sloveniji i njihov utjecaj na gospodarsku razmjenu. 

V: DOMINI, MIRJANA (ur.) Hrvati u Sloveniji. Zagreb: Institut za migracije i 

narodnosti, str. 249 – 253. 

26. KLEMENČIČ, MATJAŽ in KLEMENČIČ, VLADIMIR (1997) Hrvati v Sloveniji 

glede na podatke popisov prebivalstva po drugi svetovni vojni. V: DOMINI, 

MIRJANA (ur.) Hrvati u Sloveniji. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, str. 139 

– 162.  

27. KLINAR, PETER (1974). Mednarodne migracije.Teorija in praksa,11 (4),str. 383 – 

392. 

28. KLINAR, PETER (1976) Mednarodne migracije kot pojav razrednega spopada.št. 1-2. 

29. KLINAR, PETER (1985) Mednarodne migracije v kriznih razmerah.Maribor: 

Obzorja. 

30. KLINAR, PETER (1993) Sodobni trendi mednarodnih migracij.Teorija in praksa, 30 

(5/6), str. 395-406. 



67 

 

31. KOFMAN, ELEONORE in PHIZACKLEA, ANNIE in RAGHURAM, PARVATI in 

SALES, ROSEMARY (2000) Gender and International Migration in Europe. USA: 

Routlegde UK. 

32. KOMAC, MIRAN in MEDVEŠEK, MOJCA (2005) Percepcije slovenske 

integracijske politike: zaključno poročilo. 2. natis. Ljubljana: Inštitut za narodnostna 

vprašanja. 

33. KOMAC, MIRAN in MEDVEŠEK, MOJCA (2006) Percepcije slovenske 

integracijske politike: zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. 

34. KONCILIJA, TOMAŽ (2011) Kulturni dan Novega mesta. Novo mesto: Mestna 

občina. 

35. KRŽIŠNIK BUKIĆ, VERA (1997) Hrvati po narodnostni opredelitvi in po maternem 

jeziku v naseljih obmejnih slovenskih občin s hrvaško pred razpadom Jugoslavije. V: 

DOMINI MIRJANA (ur.) Hrvati u Sloveniji. Zagreb: Institut za migracije i 

narodnosti, str. 175 – 205. 

36. KRŽIŠNIK BUKIĆ, VERA (2010) Migracije iz drugih jugoslovanskih republik v 

Slovenijo po 2. svetovni vojni. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.  

37. LESKOŠEK, VESNA (2009) Zaposlitvene možnosti mladih. V: Socialno delo, letnik 

49, št. 4. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 

38. LIGHT, IVAN (1972) Ethnic Enterprise in America. ZDA: University Ca press.  

39. LIGHT, IVAN in GOLD, STEVEN (2000) Ethnic Economies.USA, UK. Academic 

press. 

40. LOVEJOY, PAUL (1983) Transformations in slavery: A history of slavery in Africa. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

41. LUKŠIČ HACIN, MARINA (1995) Kotujina postane dom. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče.  

42. MALAČIČ, JANEZ (1997) Demografija. 5 izdaja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

43. MALAČIČ, JANEZ (2006) Demografija, Teorija, analiza, metode in modeli. 6. 

izdaja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

44. MEDICA, KARMEN in LUKIČ, GORAN (2011) Migrantski circulus vitiosus. Koper: 

Univerza na Primorskem.  

45. MEDICA, KARMEN in LUKIČ, GORAN in BUFON, MILAN (2010) Migranti v 

Sloveniji – med integracijo in alienacijo. Koper: Univerza na Primorskem.  

46. MESEC, BLAŽ (1998) Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: 

Visoka šola za socialno delo.  



68 

 

47. MESIĆ, MILAN (1988) Evropska migracijska situacija i perspektiva. Zagreb: 

Migracijske teme. št.4.  

48. MEŽNARIĆ, SILVA (1982) Delavci iz drugih republik in pokrajin v Sloveniji: 

Ljubljana. RC za samoupravljanje RS ZSS.  

49. MILES, ROBERT in SOLOMOS, JOHN (1987) Migration and the State in Britain. v: 

Charles Husband (1987): „Race“ in Britain. London: Hutchinson. str. 75 – 110. 

50. MILL, STUART JOHN (1874) Essays on Some Unsettled Questions of Political 

Economy. 2nd edn. London: Longmans, Green, Reader & Dyer. 

51. PAVLOV, TANJA in GREČIĆ, VLADIMIR in PETRONIJEVIČ, VLADIMIR 

(2008) Migration and Development: Creating regional labour market and labour 

migrants circulation as response to regional market demands Serbia.V: Compendium 

Labour Migration Conference, str. 2-62. 

52. PEARSON, RAYMOND (1998) The Rise and Fall of the Soviet Empire.Basingstoke: 

Macmillan. 

53. RAPUŠ – PAVEL, JANA (2010) Izkušnje socialne v - / izključenosti mladih v 

položaju dolgotrajne brezposelnosti.Socialna pedagogika,14 (4),str. 417 – 438.  

54. REPIČ, JAKA (2007) Vloga neformalne ekonomije pri migracijskih procesih v 

Španiji. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. Ljubljana: Slovensko etnološko 

društvo. 

55. RIST, RAY C. (1979) The European Economic Community (EEC) and manpower 

migrations: policies and prospects.Journal of International Affairs. 2, (33), str. 201. 

56. SHAPLAND, JOANNA in PONSAERS, PAUL (2009) The Informal Economy and 

Connections with Organised Crime: The Impact of National Social and Economic 

Policies. The Hague: Bju Legal Publishers.  

57. SLAVEC GRADIŠNIK, INGRID (1982) Slovenci v Mannheimu. Ljubljana: 

Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

58. STANONIK, JANEZ (1979) Prispevek Slovencev k ameriški kulturi. Ljubljana: SIM.  

59. STARE, FRANC (1977) Organizirane zunanje migracije Slovencev v obdobju od 

1965 – 1975. Ljubljana: Migracije; bilten 16.  

60. ŠIFRER, ŽIVKO (1963) Razvitak stanovništva Slovenije u poslednjih sto godina. 

Stanovništvo, 1 (3), str. 339 – 366. 

61. ŠTIH, PETER in BALKOVEC, BOJAN (ur.) (2010) Migracije in slovenski prostor od 

antike do danes. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 



69 

 

62. VERLIČ CHRISTENSEN, BARBARA (2002) Evropa v precepu med svobodo in 

omejitvami migracij. Ljubljana: FDV. 

63. VÖRÖŠ, DARKO (2013) Aspekti prekarnosti. V: USTROJ: Delo – Kapital – 

Komunizem, št. 5. Maribor: Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike. 

64. WILKINSON, DAVID in BIRMINGHAM, PETER (2003) Using Research 

Instruments: A Guide for Researchers. London: Routledge Falmer. 

65. ZDRUŽENI NARODI (1998) Recommendations on Statistics of International 

Migration. New York: Združeni narodi. 

66. ZORN, JELKA (2005) Strategije izključevanja begunk, beguncev oziroma prosilcev 

za azil in oseb brez statusa. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.  

67. ŽIVIĆ, DRAŽEN (2004) Veličina, uzroci i posljedice iseljavanja/izbjega Srba iz 

Hrvatske. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.  

 



70 

 

10 VIRI 

 

 

1. DAMIJAN, JOŽE P. (2014) O uporabnosti sodobnih makroekonomskih 

modelov.Damijan blog, 18.8.2014. Dostopno prek: http://damijan.org/2014/08/18/o-

uporabnosti-makroekonomskih-modelov/ (28.8.2014).  

2. DELO (2009) Umrl kralj kebaba.Delo, 23.1.2009. Dostopno prek: 

http://www.delo.si/clanek/74843 (24.6.2014). 

3. DELO (2013) Pekarne so tudi krinka za druge posle. Delo, 11.5.2013.Dostopno prek: 

http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/pekarne-so-tudi-krinka-za-druge-posle.html 

(26.6.2014).  

4. FundsforNGOs (2009) What is the difference between formal economy and informal 

economy?FundsforNGOs, 9.12.2009.Dostopno prek: 

http://www.fundsforngos.org/development-dictionary/what-is-the-difference-between-

formal-economy-and-informal-economy (25.6.2014). 

5. Globalization101 (2014) Pull Factors in Migration. Dostopno prek: 

http://www.globalization101.org/pull-factors (26.6.2014). 

6. Hrvatska.eu (2014): Hrvatska gospodarska tranzicija. Dostopno prek: 

http://www.croatia.eu/article.php?lang=1&id=31 (12.8.2014).  

7. World Migration: Costs and Benefits of International Migration.IOM – International 

Organization for Migration. Report 2005, Vol. 3. Dostopno prek: 

http://www.iom.md/materials/10_iom_wmr2005.pdf (22.6.2014) 

8. OVSENIK, ANA(2014)V tujino po izobrazbi za uspeh družinskega podjetja.SIOL, 

9.3.2014. Dostopno prek: 

http://www.siol.net/novice/svet/2014/03/martin_jezersek_svica.aspx (23.6.2014). 

9. OXFORD DICTIONARIES (2014) Definition of economic migrant noun from the 

Oxford Advanced Learner's Dictionary. Dostopno prek: 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/economic-migrant 

(25.8.2014).  

10.  Polstrukturirani intervju (2011) Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 22. junij 

2014. Dostopno prek: http://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-

izobrazevanja/3474922/polstrukturirani-intervju (22.6.2014). 



71 

 

11. Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS), 3. poglavje. Ur. l. RS 

40/1999. Dostopno prek: http://www.uradni-list.si/1/content?id=19938 (22.6.2014). 

12. Spopadi dosegli središče trdnjave upornikov v Donecku in Lugansku.RTV Slovenija, 

19.8.2014. Dostopno prek: http://www.rtvslo.si/svet/spopadi-dosegli-sredisce-

trdnjave-upornikov-v-donecku-in-lugansku/344380 (21.8.2014). 

13. World Refugee Day: Global forced displacement tops 50 million for first time in post 

– World War II era.UNHCR. Dostopno prek: http://www.unhcr.org/53a155bc6.html 

(23.6.2014). 

14. VALLE, AMIR in TELIŠMAN, ŽELJKA (2014)Kubanci odlaze, većinoma bez 

povratka.Deutsche Welle, 16.1.2014. Dostopno prek: http://www.dw.de/kubanci-

odlaze-ve%C4%87inom-bez-povratka/a-17362983 (23.6.2014). 

 

 

 



72 

 

11 PRILOGE 

 

 

PRILOGA 1: VABILO  

PRILOGA 2: TRANSKRIPT  

PRILOGA 3: TEME, POJMI IN KATEGORIJE 

 

 

 



73 

 

11.1 Priloga 1: Vabilo 

 

 

Ninoslav Goleš 

XXX XXX  

8000 Novo mesto  

 

Vabilo za sodelovanje v polstrukturiranemu intervjuju 

 

Spoštovani,  

 

sem Ninoslav Goleš, absolvent podiplomskega študija Medkulturni menedžment na Fakulteti 

za uporabne družbene študije iz Nove Gorice. Trenutno pišem svojo magistrsko nalogo z 

naslovom Migracije Hrvatov v Slovenijo po 2. svetovni vojni, zato vas vljudno vabim k 

sodelovanju pri intervjuju na omenjeno temo. Intervju bo polstrukturiran, z vnaprej 

pripravljenimi usmeritvenimi vprašanji, ki se glasijo:  

 

1. Kdaj ste prišli v Slovenijo? 

2. Kateri so bili poglavitni razlogi, da ste se preselili iz kraja rojstva? 

3. Vaša izobrazba? Kje ste se šolali? 

4. Ali je to bila vaša prva zaposlitev? 

5. Ali ste se imeli namen kdaj vrniti na Hrvaško? 

6. Kdo vam je predlagal, da se preselite? 

7. Ali je vaše podjetje poskrbelo za vašo nastanitev? 

8. Ali ste imeli možnost dodatnega izobraževanja? Vam je podjetje kaj ponujalo? 

9. Iz katerega okolja izhajate? Urbanega ali ruralnega? Kako ste živeli doma? 

10. Kako številčna je bila vaša družina, koliko otrok je bilo doma? Kaj so vaši starši?  

 

V kolikor imate čas, vas tematika zanima in ste na vprašanja pripravljeni odgovoriti, se mi 

prosim oglasite na e-mail naslov nino.goles@gmail.com ali na tel. _____________, da se 

dogovorimo za termin in kraj intervjuja, ki bi vam najbolj ustrezal.  

Predvidevam, da bo sam intervju trajal približno 45 min. Zbrana mnenja in informacije bodo 

uporabljena za namene magistrske naloge.  

Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš odziv in vas lepo pozdravljam.  
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Ninoslav Goleš 

11.2 Priloga 2: Transkript 

 

 

1. Kdaj ste prišli v Slovenijo? 

A. V Slovenijo sem prišel leta 1974, takoj po zaključenem študiju v Zagrebu.  

B. V Slovenijo sem prišla leta 1974. 

C. Leta 1973. 

D. V Slovenijo sem prišla 15. november 1973. 

E. Leta 1978. Trenutno imam 36 let službe. 1. avgust začetek službe.  

F. Leta 1973.  

G. V Slovenijo sem prišla iz leta 1975 iz Ozlja. 

 

2. Kaj so bili glavni razlogi, da ste se preselili iz kraja rojstva? 

A. Rojen sem na današnji meji med Slovenijo in Hrvaško, natančneje na območju 

Žumberka. Takoj po zaključku študija v Zagrebu sem dobil ponudbo za zaposlitev v 

Novem mestu, moja velika prednost takrat je bila da v Novem mestu v tistem času ni 

bilo veliko visoko izobraženih ljudi.  

B. Prišla sem iz Karlovca, z možem, namen je bil v prvi vrsti delati ter se tam poročiti. 

C. Predvsem zaposlitev v Krki. Ko sem končal srednjo šolo v Karlovcu sem dobil prvo 

zaposlitev v Krki. Takrat je bilo dosti lažje se zaposliti, predvsem tudi zato ker je Krka 

takrat potrebovala takšen kader. Takrat sem bil še sam, in me ni veliko vezalo da 

ostanem na enem mestu. 

D. Predvsem delo, zaposlitev v Krki. Boljša plača in pogoji. Krka je v tistem obdobju 

potrebovala delovno silo, predvsem ker je bila v razmahu. Ogromno tega je bilo tudi 

po medijih, tam sem tudi zasledila oglas, ter sem preko naše družinske prijateljice 

uspela pridit v kontakt s Krko, kjer so mi rekli naj pošljem prošnjo, in so me sprejeli. 

E. Služba. Srednja šola v Karlovcu končana, zaposlitev v splošni bolnici NM, na oddelku 

abdominalni kirurgiji. Takrat nas je prišlo veliko iz Karlovca v Novo mesto. Razlog 

prihoda je bil tudi to da so hrvaške šole bile bolj kvalitetne, predvsem medicinska šola, 

ker so imele več prakse za razliko od novomeške. Bil je tudi primer da so hodili na 

Hrvaško direktor ter glavna sestra bolnišnice po osebje. Potem so jih razporedili po 

oddelkih, lahko so tudi izbirali. Jaz sem osebno sem imela opravljeno maturo iz 

kirurgije, tako da sem tudi prvo zaposlitev dobila na abodiminalni kirurgiji. 
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F. V Slovenijo sem prvič prišel zaradi šolanja. Obiskoval sem trgovsko šolo v Brežicah. 

Takrat je to bila še skupna država in se ni na to gledalo kot danes. Iz kraja kjer 

prihajam takrat še ni bilo trgovske šole tako da sem moral v Brežice ki so mi takrat 

bile nabližje. Po zaključenem šolanju sem se zaposlil v Metliki.  

G. V Dolenjskem listu sem videla oglas za pisarniško delo v takratnem Pionirju. Ker sem 

takrat končala srednjo ekonomsko šolo sem se poslala prošnjo ter se uspela zaposliti 

pri njih. 

 

3. Vaša izobrazba? Kje ste se šolali? 

A. Univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Osnovno šolo sem obiskoval v Kaštu, to 

je nekaj kilometrov od rojstne vasi, po končani osnovni šoli sem nadaljeval šolanje na 

gimnaziji v Karlovcu, doštudiral pa v Zagrebu na fakulteti za gozdarstvo.  

B. Šivilja. Osnovno šolo sem končala v Skakavcu, to je 5 kilometrov stran od naše vasi. 

Srednjo sem končala v Karlovcu, srednjo šiviljsko. 

C. Vse opravljeno v Karlovcu, osnovna in srednja šola. Srednja kemijska šola v 

Karlovcu. 

D. V osnovno šolo sem hodila v Radatoviće, srednjo kemijsko šolo sem dokončala v 

Karlovcu, ob delu, takrat sem delala v Karlovcu sem pa še dokončala višjo kemijsko 

šola. 

E. Srednja medicinska sestra. Osnovno šolo sem obiskovala v Ribniku, srednjo 

medicinsko v Karlovcu. 

F. Srednja trgovska šola. Osnovno šolo sem dokončal v Žakanju, srednjo pa v Brežicah. 

Zakaj v Brežicah, ker je bila takrat to najbližja šola za trgovca vsaj iz mojega kraja. 

G. Srednja ekonomska šola. Osnovno šolo sem končala v Ozlju, srednjo ekonomsko pa 

sem dokončala v Karlovcu. 

 

4. Ali je to bila vaša prva zaposlitev? 

A. Ja, moja prva zaposlitev, takoj po zaključenem študiju gozdarstva, sem dobil službo v 

Novem mestu (natančneje v Dolenjskih Toplicah). Takrat tudi nisem imel druge 

opcije, kajti bil sem štipendist Gozdnega gospodarstva Novo mesto, in je bilo 

normalno da bo prva zaposlitev pri njih.  

B. Ne, 13 mesecev sem bila že zaposlena v Karlovcu. Bila sem zaposlena pri krojaču, v 

tistem času sem že bila v zvezi s svojim bodočim možem, in ker je on dobil boljšo 

službo v Sloveniji, sem se odločila da grem z njim. 
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C. Ko sem omenil že prej ja, leta 1973 sem se prvič zaposlil, takoj po končani šoli, danes 

to zgleda kot znanstvena fantastika.  

D. Ne, moja prva zaposlitev je bila v tovarni Josip Kraš, tovarna čevljev, kjer sem delala 

kot navadna delavka. To je bilo obdobje ko še nisem dokončala študija. Tam se delala 

3 leta ter 8 mesec. Po končanem študiju sem slišala da Krka zaposluje, oglas je bil 

razpisan na Zavodu za zaposlovanje. Kontakt sem pa uspela vzpostaviti preko 

družinske prijateljice ki je takrat živela v Novem mestu in je bila takrat zaposlena v 

Krki. Ona me me priporočila kadrovnici, ki mi je svetovala naj pošljem prošnjo. 

Poslala sem prošnjo in v kratkem so me zaposlili. Takoj v začetku me niso zaposlili za 

mojo izobrazbo, vendar s časom sem napredovala. 

E. Prva zaposlitev.  

F. Ja, moja prva zaposlitev. Zaposlil sem se v Mercatorju v Metliki, kjer sem tudi delal 

do konca svoje delovne dobe. Bil sem Mercatorjev štipendist, in polovico šolanja sem 

bil v Brežicah, polovico sem pa opravljal kot prakso v Metliki. Mercator je bil v tistem 

obdobju v Metliki zelo razširjen, sprva je bil v starem mestnem jedru, prvo sem delal 

na oddelku železarije, nato so me premestili v skladišče, ko se je pa Mercator preselil 

na novo lokacijo, na kateri je tudi danes sem pa delal na gradbenem oddelku, kjer sem 

na koncu bil poslovodja.  

G. Ja, moja prva zaposlitev. 

 

5. Ali ste imeli namen se kdaj vrniti na Hrvaško? 

A. Na začetku ko sem začel delati sem imel v mislih da tukaj ostajam kratek čas, in da ne 

bom ostal tukaj za vedno, namen se imel takrat vrniti se na Hrvaško, vendar kako je 

čas mineval, manj sem o tem razmišljal ter se popolnoma asimiliral. In ostal tukaj do 

danes. V začetku ko sem bil še mlajši mi je bila želja delati v Kanadi, predvsem zato 

ker ima Kanada razvito gozdarstvo. Vendar to je bila samo tisti čas neka želja, ko zdaj 

gledam nazaj ni imela ravno neke realne temelje. 

B. Nisem nikdar o tem razmišljala. Sem pa tudi človek ki se hitro navadi na nove stvari, 

in mogoče tudi v tem leži razlog da nisem nikdar imela namena se vračati na Hrvaško. 

C. Zanimivo vprašanje, redko kdaj sem o tem razmišljal, še preden sem prišel v Novo 

mesto mi je umrla mama, oče je pa še živ, trenutno v domu za ostarele v okolici 

Karlovca. Tudi sam imam družino tukaj, sin je tukaj zaposlen, tako da nisem ravno o 

tem razmišljal, tako da bi lahko rekel da nisem imel namena se vračati. 
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D. Vozim se vsak teden v rojstni kraj. Čez teden sem bila tukaj v Novem mestu, za 

vikend sem šla domov. Leta 2009 mi je umrla mama, in do takrat sem imela še 

dodatno obveznost da grem domov, kajti bila je stara in sem morala za njo skrbeti. 

Zdaj pa odkar sem upokojena, sem nekaj dni v Novem mestu, nekaj dni doma v 

Liješću (Občina Ozalj op.p.).  

E. Premišljevala sem, z leti je to teklo naprej in sem se navadila na Novo mesto. Ker iz 

domačega kraja mi je do Karlovca enaka relacija kot do Novega mesta (rojstni kraj 

Ribnik, nekaj kilometrov stran od slovensko – hrvaške meje op.p.). V Zagrebu sem 

hotela še dokončati šolo za višjo sestro, vendar se je takrat začela vojna v Jugoslaviji 

ter sem to opustila. 

F. Niti ne, predvsem zato ker sem že tako v vsakdanjem stiku z ljudmi iz Hrvaške in temi 

kraji. Tako da ne čutim neke potrebe. 

G. Vračam se vsaki vikend (smeh). Doma še živita oba brata, nikdar se nista ženila, do 

par let nazaj je bil še oče živ, tako da sem zelo povezana s svojim domačim krajem, 

čeprav živim v Novem mestu. Potujem vsaki teden, ali vsaki drugi teden dol z vlakom. 

Odvisno od časa ter volje. 

 

6. Kdo vam je dal idejo da se preselite? 

A. Rekel mi je moj oče, on mi je svetoval da je najbolje iti v Slovenijo saj je Slovenija 

znana kot gozdna država in bi imel veliko možnosti za zaposlitev. Oče je preko nekih 

svojih vez uspel priti do nekega svojega prijatelja, in mi s tem odprl pot da se 

zaposlim. Vendar tale nasvet nisem vzel kot to, da se preselim iz rojstnega kraja 

nekam drugam, vendar v drugačnem smislu, skratka v tem smislu da je tako bolje za 

mene. Plus tega bil sem štipendist Gozdnega gospodarstva, tako da je bil to še eden 

velik razlog da se pri njih zaposlim. 

B. Rekla bi mož. Šla sem z njim ker je on dobil službo v Sloveniji. Doma me tudi niso 

ovirali, ker so to nekako razumeli. Mogoče mi gre v dobro tudi to, da je moja sestra 

odšla v Nemčijo s svojim možem na delo v tistem času (gostujoči delavci op.p.), in so 

starši to mogoče manj boleče sprejeli. Pa tudi časi so bili drugačni kot danes. 

C. Ko sem že omenil, takrat so v Krki rabili takšen kader, v tistem času ni bilo ravno 

veliko ljudi s to izobrazbo, in ker se je ponudila priložnost sem jo sprejel. 

D. Lahko bi rekla starši, predvsem oče. Ni me ravno preganjal da moram iti od hiše, 

vendar ponujali so se boljši delovni pogoji v Krki kot v Krašu, in to je bila logična 

poteza. Predvsem pa možnost za napredovanje, kajti takrat v Krašu so bile majhne 
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možnosti za napredovanje, kot tudi boljše plačilo. Tudi on je poznal tole našo 

družinsko kolegico ki je delala takrat v Krki, in jo prosil za pomoč, ter informacije 

glede zaposlitve. 

E. Že prej je bila sorodnica tukaj, ki je tudi ena izmed njih medicinska sestra, ona me je 

navdušila za zaposlitev tukaj, ter da je tukaj boljša možnost za delo ter plačo. Starejša 

je od mene ter je imela že izkušnje tukaj. V Novo mesto je prišla pred mano. 

F. Poleg rojstne hiše, imamo hišo še v Metliki, in ker je bila prazna mi je oče svetoval da 

bolje da je nekdo notri, kot da propada. Oče je bil mehanik, in je seveda hotel da bi 

tudi jaz šel po njegovih stopinjah, jaz mu te želje nisem izpolnil mu je pa zato brat. 

Glavno besedo v hiši je imel oče, ni veliko nasprotoval, ni pa tudi preganjal, vedel je 

da je to vseeno krajša selitev, mama je bila bolj proti, pač take so mame, težko se jim 

je odcepit od otrok. poleg tega doma je bil še mlajši brat, če so rabili kakšno pomoč so 

imeli njega na razpolago, jaz sem pa tako in tako prihajal večkrat mesečno domov, 

običajno ob vikendih. 

G. Ne morem ravno reči da mi je nekdo dal idejo, pač nekje je bilo potrebno začeti delati, 

in ker se je tukaj odprla možnost zakaj ne. Plus tega še dokaj blizu mojega rojstnega 

kraja je.  

 

7. Ali je vaše podjetje podjetje poskrbelo za vašo nastanitev? 

A. Takoj na začetku ne, sem moral poskrbeti sam. Takrat sem preko družinskih 

prijateljev stanoval v hiši, kjer sem imel eno sobo v najemu. Šele čez kakšno leto, dve, 

mi je podjetje ponudilo stanovanje ki je bilo v njihovi lasti. Tam sem živel s takratno 

partnerko nekaj let, leta 1980 se je ponudila priložnost za preselitev v večje stanovanje 

tudi preko podjetja kar sem tudi izkoristil.  

B. Moram reči da ni. Morala sem se sama znajti, potem pa sva se skupaj z možem.  

C. Prvo sem moral poskrbeti sam za sebe, ter sem živel kot podnajemnik, vendar kmalu 

za tem sem preko Krke uspel dobiti eno in pol sobno stanovanje, katerega sem kasneje 

odkupil. Takrat se je dalo marsikaj, danes pa imajo mladi dosti bolj zahtevno situacijo. 

Pred šestimi leti sem ga prodal, in se preselil izven Novega mesta, v Stražo kjer sva 

skupaj s partnerko kupila hišo dvojček, ki je tudi bolj primerna za mojega sina, je 

glasbenik in ima več prostora za vaje. 

D. Spet mi je pomagala družinska prijateljica ki je posredovala tudi pri zaposlitvi. Ona je 

preko Krke poznala neko gospo ki je dajala stanovanje v najem. Tam sem živela 5 let, 

vendar ker je bila lastnica stroga, sem pojambrala našemu šefu da bi rada se preselila 
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nekam drugam, tako je moj šef posredoval da sem dobila stanovanje na drugi lokaciji 

v lasti Krke. Po določenih letih sem jo lahko tudi odkupila 50% ceneje kot tržna cena. 

Trenutno ne živim več v tem stanovanju, kupila sem večje na drugi lokaciji. 

E. Sprva sem živela v najetem stanovanju ko sem prišla v Novo mesto. Po nekem času 

sem preko bolnice uspela dobiti stanovanje v bloku dosti blizu svojega delovnega 

mesta, kar mi tudi danes super odgovarja. Tudi danes živim tukaj, rada bi kupila kaj 

večjega, vendar trenutno finančno to ne zmorem, tudi če bi skupaj s sinom šla v 

investicijo.  

F. Ni bilo potrebe, saj sem živel v hiši katero smo s skupnimi močmi zgradili moj 

pokojni oče, jaz, ter brat, in sicer v Metliki, tako sem imel relativno blizu do službe, in 

ni bilo potrebe po tem, da mi Mercator išče nastanitev. S te strani mi je bilo dosti lažje. 

G. Seveda, kakšno bi bilo to gradbeno podjetje da niso poskrbeli za to (smeh). Sprva sem 

živela kot podnajemnik, potem se dobila garsonjero, katero sem kasneje tudi odkupila. 

V njej živim tudi danes. 

 

8. Ali ste imeli možnost za dodatno izobrazbo? Vam je podjetje kaj ponujalo? 

A. Podjetje mi je ponujalo, večinoma vse povezano z gozdarstvom, to so bili kakšna 

enodnevna predavanja. Ostalo pa niti ne. 

B. Ne, nisem imela take ponudbe. V podjetjih kjer sem delala mi kot šivilji niso ravno 

ponujali neke dodatne izobrazbe. Sprva sem delala v Novoteksu, takrat je bilo to 

veliko podjetje, ko je Novoteks šel v stečaj sem se zaposlila v privatnem podjetju kjer 

sem tudi šivala, tam pa sploh ni bilo nobene možnosti za dodatno izobraževanje.  

C. Smo, Krka nam je ponujala marsikaj, od izobraževanje do izletov, in še marsikaj. Sam 

sem šel na nekaj takih predavanj, vendar potem sem se začel ukvarjati s skladi ter 

postal njihov agent, to sem seveda delal v popoldanskem času. To seveda ni imelo 

nobene zveze s Krko. Zdaj pa se ne ukvarjam več s tem, kajti tudi časi kupovanja 

skladov so mimo, še posebej če pogledamo da nam je gospodarstvo na psu.  

D. So, vendar jaz nisem nikdar šla. Izobraževanja so bila prostovoljna, jaz mogoče iz 

nekega straha da ne bom uspešno opravila tečaja nisem šla. Opravila pa sem tečaj 

slovenskega jezika, ki pa je bil nujen takrat. 

E. Je, tudi danes hodim na izobraževanje katere nam organizira bolnica, kot medicinska 

sestra moram hoditi na takšne stvari, zato ker se določene stvari z časom spreminjajo 

in tudi mi se moramo temu prilagajati. Nazadnje smo imeli seminar na Bledu, imeli pa 

smo tudi seminar kako opravljati administrativne posle v ordinaciji, recesija se pozna 
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tudi na zdravstvu, in ker ima naša bolnica prepoved zaposlovanja, moramo mi 

medicinske sestre opravljati tudi vse kar je potrebno s papirologijo, itd. 

F. Mercator nam je ponujal razne tečaje, kjer smo hodili predvsem v Ljubljano na 

izobraževanja. Vendar to niso bili klasični tečaji ki so trajali po par mesecev, vendar 

nekajkrat v letu predvsem povezani kako voditi svoje sodelavce, ter kako poslužiti 

stranko, kje se morajo nahajati določeni artikli da jih bodo kupci prej opazili, recimo 

zvečilni gumiji so vedno pri vrhu na blagajni, nikdar niso pri dnu, itd. 

G. V sklopu podjetja je bilo izobraževanje, na nekatere sem hodila za katere sem smatrala 

da mi bodo prišla prav, na nekatera pa ne.  

 

9. Iz kakšnega okolja izhajate? Urbanega ali ruralnega? Kako ste živeli doma? 

A. Izhajam iz ruralnega okolja, naša vas je odmaknjena od Metlike približno 10 

kilometrov. Doma smo se ukvarjali z normalnimi kmečkimi opravili, imeli smo konje, 

prašiče, vinograd, itd. Živeli smo normalno kmečko življenje.  

B. Izhajam iz ruralnega, kmečkega okolja. Vas se imenuje Brođani, to je 14 kilometrov 

izven Karlovca. Vas leži tik ob Kolpi. Živeli smo skromno, v tistem času si nismo 

mogli privoščiti kar smo si hoteli, tako kot danes večina otrok, če je kdo prinesel iz 

tujine čokolado ali bombone je bilo to za nas veselje ki ga ni bilo konec.  

C. Prihajam iz urbanega okolja, živel sem v centru Karlovca, v bloku. Z bratom sva 

uživala vse ugodnosti mestnega življenja, od kopanja v reki (skozi Karlovac tečejo 

štiri reke) do ukvarjanja s športom, itd. Živeli smo normalno, ni nam nič manjkalo, oče 

je imel dokaj dobro plačo, stanovanje od vojske, tako da smo imeli veliko ugodnosti.  

D. Izhajam iz ruralnega, moja vas Liješće je v občini Ozalj, in tukaj se ljudje ukvarjajo s 

kmetijstvom, živinorejo pa tudi vinogradništvom. Sosed ima doma okrog 15 krav, ter 

se je začel ukvarjati s predelavo sira, ter mlečnih izdelkov katere prodaja. Je pa res, da 

je malo ljudi ostalo v vasi odkar sem bila majhna, veliko jih je pomrlo, ali se izselilo, 

predvsem mladi.  

E. Izhajam iz ruralnega, podeželjskega okolja. Moja rojstna hiša je tik ob cesti ki gre iz 

Metlike v Karlovac. Doma smo živeli skromno, živeli smo od kmetijstva.  

F. Izhajam iz kmečkega okolja, naš kraj Kamanje je znan po kmečkih opravilih ter bližini 

Kolpe, ter tudi da je mnogo naših vaščanov delalo v Sloveniji, to še posebej velja do 

vojne na Hrvaškem, po vojni so se domačini večinoma zaposlili v občini Kamanje. Mi 

smo doma živeli normalno, sam moram reči da nisem čutil nekega pomanjkanja, 

mogoče tudi ker je dedek imel borčevsko pokojnino katera nam je prišla zelo prav.  
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G. Ruralnega okolja, čeprav je Ozalj manjše mestece, smo mi doma imeli manjši vrt, 

sadovnjak. Od živali smo imeli doma samo mačke. Oče se je ukvarjal s kovačijo tako 

da smo se nekako preživljali, lačni nismo bili. 

 

10. Kolikšna je bila vaša družina, koliko otrok je bilo doma? Kaj so vaši starši?  

A. Bili smo štiri doma, mama, oče, jaz ter brat. Mama je zgodaj umrla, tako da smo ostali 

sami moški. Oče je kot partizan sodeloval v 2. svetovni vojni in je imel dokaj dobro 

borčevsko pokojnino, tako da smo lahko živeli dokaj normalno. Ker sem bil starejši od 

brata sem prvi odšel na šolanje, in ker mi ni šola bila tuja sem jo nadaljeval, oče me je 

podpiral. Ko pa sem odšel v Karlovac so za mene večinoma skrbeli stric (od očeta 

brat) in teta, in ker sama nista imela otrok sta za mene skrbela kot za svojega sina. 

Tako je bilo tudi ko sem študiral v Zagrebu. 

B. Doma smo bili štirje, oče, mama, jaz in sestra, imeli smo še eno sestrico vendar je 

umrla ko je bila stara 3 leta. Tako bom rekla, lačni nismo bili saj smo si večino stvari 

pridelali doma, imeli smo prašiče, dva konja, vrt,... živeli smo skromno, mama in oče 

sta bila kmetovalca nista bila nikdar zaposlena. Recimo škornje katere je nosila 

starejša sestra sem za njo ko jih je ona prerasla nosila jaz, kot tudi obleke. 

C. Štiričlanska družina. Oče je bil zaposlen v vojski, mama je bila gospodinja, ter jaz in 

mlajši brat.  

D. Bili smo štirje, oče je bil iz Liješća ter kmet, mama pa iz sosednje vasi. Niso imeli 

nobene izobrazbe. Od otrok sva bila jaz, ter mlajši brat ki živi trenutno v Nemčiji, in je 

taksist.  

E. Bili smo petčlanska družina, starši ter tri punce. Najstarejša sestra živi v sosednji vasi 

v Žakanju, srednja je v Kanadi kjer je šla s svojim možem, najmlajša sem pa jaz ki 

živim v Sloveniji.  

F. Bili smo štiričlanska družina plus dedek, od očeta oče. Dva otroka, jaz in brat. Oče je 

bil avto mehanik, doma je imel svojo delavnico, bil je znani mehanik v naših krajih. 

Od delavnice se je dalo živeti, po upokojitvi je njegovo delo nadaljeval brat kateri še 

danes to opravlja. Mama je bila gospodinja, nikdar ni bila zaposlena, doma je redila 

živino ter obdelovala vrt, večje stvari smo pa opravljali mi moški.  

G. Naša družina je bila kar velika, bilo nas je pet. Starši, ter jaz in dva brata. Oba brata sta 

ostala doma, nista se nikdar ženila, oba sta delala v Karlovcu, oče je pa umrl pred 

dvemi leti v starosti 93 let, mama pa že prej. Oče je bil kovač in je opravljal obrt 
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doma, mama je bila zaposlena v Karlovcu v podjetju Vunateks, kjer so se ukvarjali s 

tkanjem volne.  

 

 


