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POVZETEK 

 

 

V svoji diplomski nalogi predstavljam nekatere poglede in probleme v zvezi s priseljevanjem, 

tako v našo državo kot tudi širše, v EU. Po osamosvojitvi Slovenije smo sprejeli tudi prve 

zakone o migracijski politiki. Ko smo bili sprejeti v EU, smo postali še bolj zanimivi za 

vzhodnoevropske in neevropske imigrante kot tranzitna država, za priseljence z Balkana pa še 

vedno kot ciljna država. Po statističnih podatkih je bil tako leta 2010 vsak osmi prebivalec 

Slovenije rojen izven naše države. Večina priseljencev je prišla k nam iz ekonomskih 

razlogov. 

 

Tudi v svetu so se razmere spremenile. Če gledamo s stališča raziskovalnega vprašanja 

diplomske naloge – ali dajejo priseljenci pozitivni doprinos v družbi - je v bolj demokratičnih 

in multikulturnih družbah pred pojavom krize pretežno veljalo, da je njihov doprinos 

pozitiven. Po pojavu recesije pa se ta odnos spreminja v bolj odklonilnega. Odnos do 

priseljencev v Sloveniji smo analizirali s pomočjo podatkov Evropske družboslovne 

raziskave, izvedene v Sloveniji v letu 2008, ki kaže po vsej verjetnosti bolj optimistične 

rezultate odgovorov, kot bi jih dobili danes. Analize kažejo na manjše tipične razlike v 

odnosu do priseljencev glede na starost anketiranca, izobrazbo in državo, v kateri je rojen. Te 

rezultate – torej mnenja prebivalcev Slovenije – sem primerjal z izkušnjami priseljencev v 

Slovenijo. Kvalitativna raziskava je bila izvedena s štirimi priseljenci – dvema iz dežel bivše 

Jugoslavije, enim iz EU (Irske) in osebo iz Južne Amerike. Njihove izkušnje s Slovenijo in 

Slovenci so pozitivne, Slovence ocenjujejo kot strpen narod. Naj ekonomska kriza tega ne 

spremeni. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: priseljenci, migracije, migracijska politika, tolerantnost, 

Slovenija. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

In my thesis, some views and issues related to immigration are presented, both in our country 

and beyond, in EU. After Slovenian independence first laws on migration policy were 

implemented. When Slovenia became part of EU, it became even more interesting for the 

Eastern European and non-European immigrants as a transit country, whereas immigrants 

from the Balkans seem Slovenia as a country of destination. According to statistical data from 

2010, every eighth inhabitant of Slovenia was born out of our country. Most of the 

immigrants came here due to economic reasons.  

 

Even in the world, the situation has changed. From the point of view of our research question 

- whether immigrants make a positive contribution to society – in more democratic and 

multicultural societies positive contribution was attributed to immigrants at least before the 

crisis. After the rise of the recession, this relationship changes into more unfavorable. Attitude 

towards immigrants in Slovenia was analyzed with the help of the ESS data from 2008, that 

show probably more optimistic results than would have been given today. Analysis show 

smaller differences in attitude towards immigrants in relation to age, education and country 

where respondents were born. Opinions of residents of Slovenia were compared to experience 

of those, who moved to Slovenia from different country. Qualitative analysis was conducted 

with four immigrants to Slovenia – two from ex-Yugoslavia, one from EU (Ireland) and one 

from South America. Their experience with Slovenia and Slovenes were positive. Let that 

remain unchanged in this economic crisis. 

 

 

KEYWORDS: immigrants, migration, migration policy, tolerance, Slovenia. 
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1. UVOD 

 

 

Moja raziskava govori o odnosu do priseljevanja oz. priseljencev v Evropi, s poudarkom na 

Sloveniji. Temeljila bo na podatkih iz Evropske družboslovne raziskave ESS (»European 

Social Survey«), in sicer na zadnjih javnosti dostopnih podatkih iz leta 2008. Samo vprašanje 

priseljevanja ta raziskava umešča v vprašanja političnega prepričanja anketirancev. Seveda bi 

bilo raziskovanje slednjega v merilu celotne Evrope vseeno prevelik projekt, zato sem se v 

raziskavi osredotočil na Slovenijo. 

 

Moje raziskovalno vprašanje je sledeče: Ali lahko rečemo, da s(m)o Slovenci toleranten narod 

glede priseljevanja v našo državo? 

 

Namen moje raziskave je torej ugotoviti, kako so se anketiranci opredelili do političnega 

vprašanja priseljevanja v našo državo. V raziskavi želim obenem dokazati tudi, da se 

pojavljajo značilne razlike po skupinah anketirancev glede odgovorov na vprašanja o 

priseljevanju, kar bom raziskal s kvantitativno metodo analize podatkov. Verjetno pa je eden 

najbolj osnovnih dejavnikov odnosa do priseljevanja dejstvo, ali je bila oseba rojena na 

ozemlju države, kjer trenutno prebiva. Konkretno kvantitativni del bo odgovoril na vprašanje, 

kaj menijo Slovenci o priseljencih; ali bodisi slednji bogatijo našo domačo kulturo, ali 

prinašajo pozitivne ali morda negativne elemente v našo družbo? Sledila pa bo tudi analiza 

intervjujev s štirimi priseljenci, kjer bo odnos Slovencev do priseljencev mogoče opredeliti iz 

njihovih izkušenj iz prve roke. 

 

Naloga se prične s pregledom obstoječe relevantne literature na temo priseljevanja v 

Slovenijo, ter na sploh tematiko migracij, zakonodajo in statistiko. Nato sem analiziral odnos 

treh ključnih spremenljivk do mnenja o priseljencih in priseljevanju v Slovenijo. Naloga se 

zaključuje z analizo opravljenih družboslovnih intervjujev s priseljenci, ter sklepnimi mislimi 

avtorja naloge. 
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2. METODE RAZISKOVANJA 

 

 

V pregledu literature in raziskav bom citiral knjige, strokovne članke in dostopna poročila na 

tematiko priseljevanja. V empiričnem kvantitativnem delu pa bom iz ESS zbral vse 

spremenljivke, ki kažejo odnos lokalnega prebivalstva do tujcev in jih tudi predstavil. Kot 

sem že zgoraj navedel, bo raziskava na postavljena vprašanja odgovorila z analizo vpliva 

neodvisnih spremenljivk (npr. starosti) na odvisne spremenljivke – v smislu tolerantnosti ljudi 

do priseljevanja. Analizo bom, kot sem že omenil, opravil s programom/spletno stranjo ESS. 

Dobljene podatke bom seveda interpretiral, tudi primerjalno. Izvedena pa bo tudi analiza 

družboslovnih intervjujev.  

 

Sledi nekaj teoretičnih izhodišč družboslovnega raziskovanja. Pri prvih začetkih se je slednje 

zgledovalo po naravoslovju. Pri tem raziskovanju raziskovalec postavi naravi vprašanje v 

obliki poskusa. Podobno pa naj bi družboslovec postavljal družbi vprašanja o relacijah med 

družbenimi spremenljivkami in potem beležil odgovore družbe (Mesec, 1998). V kvantitativni 

metodologiji, ki se zgleduje po naravoslovju, se je zato kot merski instrument pojavil anketni 

vprašalnik s praviloma zaprtimi vprašanji. Z njim merimo ne le starosti, ampak tudi mnenja in 

stališča anketirancev. Le-ta predstavimo v obliki frekvenčne distribucije, ki nam pove, koliko 

anketirancev je izbralo posamezen odgovor. V nadaljevanju bomo pogledali odnos med 

izobrazbo, starostjo in državo rojstva do mnenj o priseljencih in priseljevanju. Povezanost 

med pari spremenljivk ugotavljamo s hi-kvadrat testom. 

 

To je »…/test oz. preizkus, ki temelji na porazdelitvi ustrezne statistike, npr. preizkus 

skladnosti« (Košmelj in drugi 2002, str. 45). 

 

»Hi-kvadrat porazdelitev (definicija): porazdelitev zvezne slučajne spremenljivke y (prvič 

omeni Abbe l. 1863, ponovno jo odkrijeta Helmert l. 1875 in Pearson l. 1900) z gostoto 

verjetnosti p(y)« (Košmelj in drugi 2002, str. 45). 

 

Iz dvojne frekvenčne tabele se lahko razbere verjetnost. Če med dvema spremenljivkama ni  

zveze, bi relativne (pogojne) frekvence morale biti enake samostojnim mejnim frekvencam. 

Po definiciji neodvisnih dogodkov sta dogodka neodvisna, če je pogojna verjetnost enaka 

samostojni (mejni) verjetnosti. Takšne frekvence imenujemo teoretične frekvence. To velja ob 
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predpostavki, da med znakoma ni nobene zveze. Teoretične frekvence izračunamo tako, da 

relativne samostojne frekvence po enem znaku pomnožimo s samostojnimi frekvencami po 

drugem znaku. Kadar so dejanske frekvence enake kot teoretične, med pojavoma ni nobene 

zveze (Bajt in Štiblar, 2002). Torej velja sklep: «Čim večje so razlike med teoretičnimi in 

dejanskimi frekvencami, torej med frekvencami, kakršne bi bile, če povezanosti ne bi bilo, in 

tistimi, ki dejansko so, tem močnejša je povezanost med ustreznima znakoma« (Bajt in Štiblar 

2002, str. 100-101). 

 

Če je med dvema znakoma določene zveza, navadno ugotavljamo tudi, kako močna je ta 

zveza. Za ugotovitev stopnje povezanosti se najpogosteje uporablja hi-kvadrat. Potek izračuna 

hi-kvadrata je sledeč: «Ko ugotovimo teoretične frekvence, izračunamo razlike med njimi in 

dejanskimi frekvencami, jih kvadriramo (ker bi bila sicer njihova vsota 0) in delimo s 

teoretičnimi frekvencami (da izločimo vpliv absolutne velikosti frekvenc)«. Vsota je hi-

kvadrat (Bajt in Štiblar 2002, str. 101). Bistvo računanja hi-kvadrata je primerjanje distribucij. 

Če med pojavoma ni zveze, je hi-kvadrat = 0. Torej je hi-kvadrat statistika, ki omogoča 

medsebojno primerjavo kakršnihkoli distribucij, ob predpostavki, da so frekvenčni razredi 

primerjanih distribucij enaki.  

 

Slabost hi-kvadrata pa je, da se njegova vedno pozitivna zgornja meja – pri čemer je spodnja 

meja 0, razlikuje od primera do primera. Zato sam hi-kvadrat ne pove točno, kako močna je 

povezanost. Točno ugotavljanje stopnje povezanosti pa omogoči druga statistična metoda, in 

sicer koeficient kontingence. Vsak koeficient kontingence ima svojo zgornjo mejo, vendar se 

meja od primera do primera spreminja, kar tudi ni najboljše. Če pa koeficient kontingence 

primerjamo z njegovo zgornjo mejo, pa dobimo novo statistično metodo - koeficient 

korelacije atributov – C.  Zgornja meja C je odvisna od števila razredov kontingenčne tabele.  

Cmax ni nikoli večji od 1 (Bajt in Štiblar, 2002). 

 

Kvalitativna metodologija je drugačna – intervjuji ali opazovanje se izvaja z bistveno 

manjšim številom udeleženih oseb. Vprašanja pri intervjuju so odprtega tipa in omogočajo 

interpretacijo, pojasnjevanje, utemeljitve. Zato je primarno načelo kvalitativne metodologije, 

naj raziskovalec temeljito prisluhne osebam, ki jih zajame v raziskavi. Drugo načelo pa je,  

naj bi raziskovani subjekt tudi prišel do besede. Prav tako naj bi se raziskovalec usmeril na 

pomembne probleme ljudi, beležiti bi moral vsestransko različne probleme raziskovanih oseb,  

raziskave pa naj bi potekale v vsakdanjem življenjskem okolju teh oseb. Ta načela so tudi 
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skladna z načeli socialnega dela. Raziskovanje pa ima dva vidika. Radovednost oz.  

vedoželjnost, ki je teoretični motiv in željo po rešitvi praktičnih problemov - to je praktični 

motiv. V znanosti oba motiva nista bila ves čas v ravnovesju, ampak je prevladal eden ali 

drugi. Izhodišče za kvalitativne raziskave pa so stvarni, vsakdanji problemi ljudi. Zato bi 

morali biti rezultati raziskave direktno uporabni za reševanje socialnih in drugih problemov 

ljudi. Treba je tudi upoštevati gledanja raziskovanih oseb in njihovo razumevanje položaja. 

Obstaja tudi nevarnost, da se pri identificiranju in reševanju problemov, ki zadevajo tudi neko 

obrobno specifično skupino, to skupino hote ali nehote obide in se pri ponujenih rešitvah 

problemov ponudi rešitve, ki ustrezajo večini. Zgodi se celo, da pridobljene podatke uporabijo 

celo na škodo ljudi, ki so te podatke dali. Zato lahko pride do nesodelovanja ali celo odpora 

objektov raziskave (Gilli 1974 v Mesec 1998, str. 30). Lahko se raziskovanci izogibajo 

raziskavam ali celo prikrijejo podatke, ki bi jim lahko škodili. 

 

Že avtor Milić (1965 v Mesec 1998, str. 31) pojmuje znanstveno objektivnost kot odprtost za 

raznolične podatke o stvarnosti, tako za podatke, ki so v skladu s pričakovanji, kot za tiste, ki 

niso. Več in bolje poznamo neke teorije, bolj bomo dojemljivi za različne interpretacije 

danega dogajanja. Raziskovalec mora biti pozoren poslušalec, ki se pusti podrobno informirati 

o vsakdanjem življenju anketirancev in se izogibati želji, da bi že vnaprej napisal nek 

enostranski teoretični pogled na stvarnost. 

 

Tretje pravilo pravi, da preučujemo ljudi, tako posameznike kot skupnosti, v vsakdanjem 

realnem okolju. Pomembna je celota kot taka. Posamezne vidike nekega dogajanja je možno 

raziskovati, pa vendar ni produktivno, če jih opazujemo ločeno od celote. Potruditi se je treba, 

da se ugotovitve o posameznih pojavih poveže v neko celoto. Raziskovalec mora tudi zbrati 

podatke o kontekstu in to tudi opisati. Tako posameznik kot skupina sta neločljivo instalirana 

v svoje okolje. Vse to pa tvori družbeno-kulturni in naravni kontekst. Poudariti pa je treba, da 

sam pojem konteksta vsebuje tudi preteklost posameznika oz. skupine. Za celovito sliko 

analize sta pomembna oba vidika, ki ju tu poznamo, in sicer zgodovinsko-razvojni in 

situacijski. Pomembno pa je tudi raziskovanje v naravnih razmerah. 

 

Vsak posameznik je enkraten, poseben in kot tak ni nikoli povsem 'tipičen'. Kvalitativna 

raziskovalna metoda, ki se osredotoča ravno na posameznika, in ga ne posplošuje, je intervju, 

ki je tudi ena izmed raziskovalnih metod v tej diplomski nalogi. 
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Intervju je publicistični žanr, ki združuje informativne in analitične prvine. Osnova 

informativnih prvin je vest (news), osnova analitičnih prvin pa je osebni pogled oz. mnenje 

(views). Torej je praviloma v intervjuju več informacij, opisov in dognanj. Intervju je torej 

pogovor dveh ali več subjektov; na eni strani je spraševalec, najpogosteje novinar, na drugi 

strani tisti, ki odgovarja(jo) na vprašanja – intervjuvanec(ci). Intervju je iz vprašanj in 

odgovorov narejena oz. «spletena« besedilna mreža. Namen te mreže je, da predstavi neko 

osebo, hkrati pa informira bralca, poslušalca ali gledalca z relevantnimi dejstvi v zvezi s to 

osebo, njenimi značilnostmi, lastnostmi in njenim delom. Dober intervju tudi oriše ozadje in 

stranske okoliščine tematike pogovora. Iz intervjuja naj bi izvedeli vsa pomembna dejstva, 

argumente, mnenja ter ocene o bistvenih zadevah oz. problemih družbe in njenih posameznih 

članov (Bajt, 1993). 

 

 Kvalitativna raziskava je običajno študija enega primera oz. malega števila primerov. Zato se 

tu seveda pojavlja vprašanje posploševanja primerov – posplošitve so tem bolj zanesljive, čim 

večji je vzorec, in kolikor je reprezentativen. »Pri analitični indukciji pa na posameznem 

primeru preučimo, kako so posamezne lastnosti, procesi ali dogodki med seboj povezani, v 

kakšnih odnosih ali razmerjih so« (Mesec 1998, str. 50). Vendar pa posploševanje iz enega 

primera ni neobičajno in nedopustno, ampak normalno uporabljano. Nek primer sicer včasih 

nekajkrat ponovimo, teh ponovitev pa ni veliko. Zato rečemo, da smo zadovoljni z zelo 

majhnim vzorcev iz neskončno velike statistične množice. Konkretno sem v raziskavi v 

okviru diplomske naloge opravil štiri intervjuje, dva s priseljencema iz republik bivše 

Jugoslavije, ter po en intervju z državljanom Irske (t. j. priseljencem iz EU) in en intervju s 

priseljenko iz Južne Amerike. Tako menim, da sem nekako zajel najbolj pogoste oz. vzorčne 

primere priseljencev. Seveda so vsi respondenti unikumi. Lahko bi opravil še več intervjujev, 

pa bi si bili lahko odgovori zelo podobni, ali pa morda povsem različni. Bistveno je bilo 

ugotoviti, kaj sami priseljenci menijo o odnosu do njih s strani Slovencev. Menim, da sem v 

le štirih primerih intervjuvancev vseeno uspel izluščiti bistvene značilnosti odnosa Slovencev 

do priseljencev, saj so si bili odgovori respondentov v sklopu te tematike precej podobni. 

 

Kvalitativna raziskava naj bi bila proces, pri katerem se pri vsakem novem koraku ali fazi 

vrnemo nazaj in pregledamo vse prejšnje ugotovitve, če še veljajo. Pri kratkih enosekvenčnih 

raziskavah in znotraj sekvenc pa se običajno pojavljajo naslednje faze (Mesec 1998, str. 54-

57): 
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-formuliranje problema; 

-pojasnitev teoretičnega okvira ali predrazumevanja; 

-izbor enot raziskovanja; 

-zbiranje empiričnega gradiva; 

-urejanje gradiva; 

-kvalitativna analiza in interpretacija; 

-poročanje; 

-povratno sporočilo in konsenzualna validacija. 

 

 

3. PREGLED LITERATURE 

 

 

3.1. Zakonodaja 

 

Slovenija je prvi Zakon o tujcih dobila hkrati z Ustavnim zakonom za izvedbo Temeljne 

ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je začel veljati 25. 

junija 1991, torej na dan naše osamosvojitve. Avgusta leta 1999 pa je Slovenija dobila nov 

Zakon o tujcih, ki je primerljiv s pravnimi predpisi držav članic Evropske unije (EU) (tega 

leta je bila Slovenija že pridružena članica, pripravljala se je na vstop), in zelo presega 

prejšnjega, zlasti, kar se tiče azila in beguncev, ki so tako dobili tudi dostop do mednarodne 

zaščite (Rakočevič, 1999). 

 

Slovenija je kot del EU prišlekom privlačna, se je pa tudi ideološko ločila od Balkana in 

sprejela spremembe v politiki, ideologiji, gospodarstvu, sociali in varnosti, kar je začelo 

privabljati precej tujcev. O Sloveniji se še vedno govori kot o tranzitni državi, če mislimo na 

tujce iz afriških, azijskih in vzhodnoevropskih držav, ciljna destinacija pa naj bi bila predvsem 

za prebivalce držav bivše Jugoslavije. Zakon o tujcih iz leta 1999 imigrantsko politiko 

poskuša urejati na naslednjih štirih področjih: nadziranju in obvladovanju priseljevanja, 

nadzorovanju migracijskih tokov, preprečevanju ilegalnega priseljevanja ter povečevanju 

integracije priseljencev (Rakočevič, 1999). 

 

Ko govorimo o zakonodaji na področju migracij, ne moremo mimo dveh temeljnih 

dokumentov EU, Maastrichtske in Amsterdamske pogodbe (prva iz leta 1992, druga iz leta 
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1997). Ključne točke teh dveh EU deklaracij so bile ustvariti območje svobode, pravice in 

varnosti (ki vključuje prost pretok ljudi, imigracijo in azil), nujno pa je omeniti tudi klavzulo 

glede preprečevanja diskriminacije, ki pokriva rasno ali etnično diskriminacijo (Geddes, 

2000).  

 

3.2. Statistika 

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Povhe, 2010) je bilo v začetku leta 2010 

med prebivalstvom Slovenije kar 12,4 % ljudi rojenih v tujini, kar je ena osmina vsega 

prebivalstva. V Slovenijo se tujci sicer priseljujejo zlasti iz ekonomskih razlogov, večina jih v 

roku enega leta pri nas najde tudi zaposlitev. Priseljenci so tako v letu 2010 predstavljali nekje 

13 % celotnega delovno aktivnega prebivalstva naše države.  

 

Največ priseljenih oseb se zaposli v dejavnosti gradbeništva, leta 2008 so predstavljali 

priseljenci tako kar dobro tretjino vseh zaposlenih v gradbeništvu, precej jih dela tudi v 

dejavnosti oskrbe stavb in okolice (čiščenje, vzdrževanje, itd.) – dobra četrtina vseh 

zaposlenih. Relativno precej majhen delež zaposlenih pa priseljenci predstavljajo v primarnih 

dejavnostih kmetijstva in gozdarstva, ter v javni upravi, obrambi in institucijah obvezne 

socialne varnosti.  

 

Za Slovenijo že nekaj časa ne velja več, da so med priseljenci skoraj izključno le državljani iz 

republik bivše Jugoslavije; po letu 2009 se je pestrost držav izvora priseljenih oseb precej 

povečala – iz 56 različnih držav leta 1995 na 107 držav leta 2009. K nam se priseljujejo osebe 

tudi iz bolj 'eksotičnih' držav, ki so nam geografsko precej oddaljene - a je takih imigrantov 

malo. V zadnjem desetletju je bilo zaznati tudi nekaj več priseljencev, ki so se kot slovenski 

državljani rodili v tujini – tipičen primer tu je Argentina. Velja pa omeniti, da je bilo 

predlansko leto 2009 prelomno, kar se tiče obsega priseljevanja v našo državo, saj se je hitra 

rast imigracije, ki je konstantno hitro naraščala vse od leta 2004, ustavila. Ustavitev rasti 

imigracije lahko pripišemo vsesplošnim vplivom svetovne recesije, ki je tako rast 

priseljevanja v številnih državah EU ustavila že leta 2008. V prvem polletju leta 2010 je bil 

upad priseljevanja v Sloveniji res opazen, saj je selitveni prirast znašal le nekaj manj kot 1000 

oseb (Povhe, 2010). 
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Slika 3.1: Selitveno gibanje prebivalstva, 1961-2009 

 

Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (2011a). 

 

3.3. Politične in gospodarske razmere v EU in po svetu: vpliv na selitvene tokove 

 

Eno izmed ključnih vprašanj, na katero naj bi ta raziskava odgovorila, je, ali ljudje menijo, da 

so priseljenci koristni za njihovo družbo – torej tudi za nacionalno ekonomijo, glede na to, da 

je v svetu ekonomska migracija verjetno ena izmed najbolj značilnih. Velja vsekakor omeniti, 

da pri ESS raziskavi iz leta 2008, ki bo temelj moje diplomske naloge, še ni zaslediti vpliva 

trenutne svetovne gospodarske recesije, ki še kar traja. Morda bi bili v primeru, da bi ankete 

opravljali zdaj, rezultati v vseh pogledih verjetno manj ugodni za priseljence, tudi v bolj 

tolerantnih državah. 

 

Raziskava področja odnosa do priseljevanja se mi zdi vsekakor zelo smiselna, če že začnem s 

samim političnim vzdušjem neke družbe – verjetno se skozi njeno odprtost kaže tudi njena 

tolerantnost. Tudi v tradicionalno najbolj odprtih priseljenskih evropskih državah, kot so 

Nizozemska, Belgija in denimo Francija, se pojavlja vedno več desničarsko skrajnih struj, ki 

priseljevanju ostro nasprotujejo. Celo na samih političnih vrhovih je zaslediti precej 

dvomljiva dejanja v odnosu do človekovih pravic; pred meseci je odmevala Sarkozyjeva 

poteza plačevanja selitve Romom, ali pa izjave Merklove glede priseljencev in nemškega 

jezika. Sarkozy je (Mašanović, 2010) julija leta 2010 izdal zelo odmevno okrožnico, ki 

ukazuje, da je potrebno v Franciji »…/v prihodnjih treh mesecih izprazniti 300 nezakonitih 

taborišč, predvsem romskih«, so pa že avgustovski podatki (iz istega leta) govorili o 441 

podrtih taboriščih. Uradni Pariz je vztrajno zanikal, da gre za množični izgon Romov, medtem 

ko so že prva mnenja bruseljske pravne službe pokazala, da je Francija nedvomno kršila 

pravni red EU, ki strogo prepoveduje ravnanja, kamor spadajo »…/ukrepi, uperjeni proti 
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določeni skupini na temelju narodnosti, rase ali etnične pripadnosti«. Ta ravnanja so 

popolnoma v nasprotju s temeljnimi načeli EU, kot je spoštovanje človekovih pravic, ki so 

zapisane tudi v Listini temeljnih pravic, ki so jo podpisale vse države članice, tudi Francija 

(Mašanović, 2010). 

 

Odnos do migrantov je smiselno meriti zlasti zaradi demografske krize, s katero se sooča 

Evropa že zadnjih nekaj let, v veliki meri pa tudi Slovenija. Priseljenci, pa naj to želimo ali 

zavračamo, postajajo vedno pomembnejši člen v nacionalnih ekonomijah mnogih evropskih 

držav, s tem pa tudi neizbežno polnopraven član družbe v praktično vseh evropskih državah. 

EU institucije tako v svojih aktivnostih posvečajo vprašanju priseljevanja precejšen del 

pozornosti (Evropska komisija: Generalni direktorat za komuniciranje, 2009). EU je namreč 

od svoje ustanovitve naprej sprejela že nekaj milijonov priseljenih oseb, povečini je za EU ta 

proces koristen. Prebivalstvo se namreč stara, stopnja rodnosti pa hkrati upada, zato so 

priseljenci dokaj hitra rešitev ob pomanjkanju delovne sile, ki v nekaterih panogah postaja 

čedalje večja težava. EU se lahko 'pohvali', da proces priseljevanja relativno dobro nadzoruje, 

zato je večina imigrantov na tleh EU z zakonitim statusom. Najdejo se seveda tudi nezakoniti 

imigranti, ki so bolj množični le v nekaterih državah, v naši okolici je to npr. Italija. Cilj 

Slovenije in drugih držav EU pa je zagotovo skupna strategija oz. politika priseljevanja, ki bo 

državam, ki se soočajo z iz ilegalnega priseljevanja izvirajočimi problemi, omogočila, da 

ciljne države breme delno prenesejo na celotno skupnost držav, pač v okviru zmožnosti in 

preferenc posameznih držav. 

 

3.4. Priseljenci in družba ciljne države 

 

Za Slovenijo, ki je v preteklosti med drugim sprejela tudi ne tako malo beguncev, je eden 

izmed izzivov zagotovo uspešno doseganje družbene kohezije, med večinskim prebivalstvom 

in imigranti, kar bi bilo zagotovilo za trdno in povezano družbo. Slovenija je tudi dežela, ki je 

v popolnosti implementirala vsa načela človekovih pravic; zato je tudi čas, da se imigranti 

nehajo deliti na razne podkategorije, ne glede na to, da prihajajo iz precej različnih družbenih 

in geografskih okolij. Vsekakor pa na področju politike priseljevanja ni storjenega dovolj, kar 

se tiče programov, ki spodbujajo vključevanje migrantov v našo družbo. Seveda nočem trditi, 

da so stvari slabe, a vsekakor je še nekaj manevrskega prostora za izboljšave (Kovač, 2003). 
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Pa samo na kratko poskusimo potegniti ločnico med Slovenijo, ter na drugi strani primeroma 

Kanade in Avstralije. V obeh državah je zaslediti dokaj visoko stopnjo imigracije; poudariti je 

potrebno, da so to zlasti visoko kvalificirani priseljenci, ki s seveda s seboj pritegnejo tudi 

nekaj nizko kvalificiranih priseljencev. Zanimivo je, da tako precej obsežno priseljevanje v 

obeh prej omenjenih državah povzroča veliko manjše politične in družbene zadržke oz. 

nasprotovanje, kot je to na primer v EU in posledično v Sloveniji. Res pa je, da imata tako 

Kanada kot Avstralija dobro organizirano migracijsko politiko, ki 'dela' tako na strpnosti 

'staroselcev' kot na privabljanju delovne sile, ki je v državi manjka (Brucker in Weizsäcker, 

2007). 

 

Seveda pa ni samo državna politika tista, ki bi bila lahko do priseljencev kdaj tudi bolj odprta. 

Načeloma se vsi bolj ali manj zavedamo globalizirane družbe, del katere smo pač bolj ali 

manj neizbežno. Velikokrat se o svetu govori kot o »globalni vasi«, ki pa jo še vedno pogosto 

želimo razumeti »po naši meri«. V taki vasi po naši podobi pa je ravno tujec eden izmed 

najbolj problematičnih likov (Zavratnik Zimic, 2003). 

 

Avtorica Medvešek (v Komac (ur.) 2007, str. 194) tako konkretno za Slovence ugotavlja, da 

s(m)o relativno celo nestrpnejši kot pred samo osamosvojitvijo, če se osredotočimo samo na 

priseljence iz republik bivše države. Posamezniki – priseljenci iz teh etničnih skupin namreč 

zaznavajo diskriminacijo na več področjih družbenega življenja, včasih jih to privede celo 

tako daleč, da si spremenijo osebno ime, ki je velikokrat lahko močan pokazatelj etnije. 

Prikrivanje svojih etničnih znakov ti priseljenci pogosto uporabljajo kot »strategijo 

preživetja« v slovenski družbi. Avtorica Medvešek govori tudi o precej očitnih znakih, da je 

odnos, tudi diskriminacija do priseljencev med Slovenci selektivna; bolj s(m)o nestrpni do 

pripadnikov 'bivših jugoslovanskih' narodov kot pa na primer do priseljenih Američanov ali 

Zahodno-Evropejcev. V Sloveniji so bolje sprejeti zlasti višje izobraženi, sposobni 

posamezniki, ki bodo lahko nekoč v prihodnosti za našo državo tudi precej koristni. Tako 

stališče je sicer čisto mogoče razumeti, tudi iz stališča zgornjega primera priseljevanja v 

Avstralijo in Kanado, kjer že sama migracijska politika načrtno v priseljevanje privablja čim 

bolj izobraženo delovno silo.  
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3.5. Odnos Slovencev do priseljencev 

 

Imamo pa Slovenci, kar se tiče odnosa do imigrantov, precej različna stališča, tudi glede na to, 

od kje prihaja določena skupina imigrantov. Načeloma smo bolj naklonjeni priseljencem iz 

ostalih evropskih držav, pa še to ne drži povsem, odklonilni smo namreč do Romunov in 

Bolgarov, močno pa smo odklonilni do priseljencev iz »globalnega juga in vzhoda«, kamor 

lahko uvrščamo Afriko, Azijo in države nekdanje Sovjetske zveze. Pomembno pa je omeniti, 

da smo načeloma bolj tolerantni do neevropskih priseljencev iz držav, ki jih smatramo za 

gospodarsko razvite in bi jih lahko umestili v »panevropski svet«, kot so Avstralija in obe 

severnoameriški državi. 

 

Avtorica Kralj navaja izsledke raziskave (Zavratnik Zimic in Kralj 2008 v Kralj 2008, str. 

174), ki je bila opravljena v sklopu znanega družboslovnega merjenja Javno mnenje 2005/2. 

Respondente so raziskovalci spraševali po mnenju, ali bi morala Slovenija obseg migracij iz 

posameznih delov sveta omejevati, spodbujati ali ohranjati (torej trije možni odgovori) na isti 

takratni trenutni ravni. Po večini lahko tudi iz te raziskave rečemo, da je odnos Slovencev do 

imigracije odklonilen, saj pri vseh teritorialnih skupinah potencialnih priseljencev prevladuje 

odgovor respondentov, naj se migracije s strani države omejujejo. Najdemo eno samo izjemo, 

in sicer za priseljence iz starih držav članic EU, t. im. evropske petnajsterice, kamor spadajo - 

naj naštejem le nekatere - Nemčija, Francija, Velika Britanija, Avstrija, Italija, Belgija, 

Danska, Švedska itd. Za to skupino potencialnih imigrantov namreč prevladuje mnenje, naj se 

njihovo priseljevanje ohranja na isti ravni, a ne spodbuja – slednje podpira le nekaj več kot 

desetina respondentov. 

 

Če še malo pogledamo izsledke omenjene raziskave, ne gre zanemariti, da je kategorija 

»spodbujanja« priseljevanja s strani naše države tista, ki so jo respondenti odločno najmanj 

izbrali kot njihovo mnenje. Odstotki spodbujanja priseljevanja so namreč za vsa geografska 

področja izvora priseljencev resnično majhna; kot že omenjeno, so najbolj zaželeni priseljenci 

iz evropske 'petnajsterice', Avstralije in Severne Amerika – a že tu je med respondenti takih, 

ki bi priseljevanje spodbujali, le nekje 11 %. Odstotki se tako še nižajo, bolj proti jugu ali 

vzhodu gremo, in se ustavijo na res nizkih 3,5 % za priseljence iz Azije. 

 

Nasploh pa lahko rečemo, da zavračanje oz. izključevanje imigrantov izhaja iz mnogih 

različnih predsodkov, ki jih večinsko oz. avtohtono prebivalstvo 'goji', in ki prikazujejo 
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imigrante kot tiste, ki narod tako ali drugače ogrožajo. Tako se npr. vprašanje ilegalnih 

imigrantov in beguncev za več kot 80 % Slovencev povezuje tudi z malo, srednje ali zelo 

močno ogroženo varnostjo naše države. Avtorica Ule (1999 v Kralj 2008, str. 175) opozarja, 

da se izražanje predsodkov v moderni družbi spreminja. Medtem ko je v preteklosti veljalo, 

da so ljudje svoje predsodke izražali neposredno v stiku s predsodkov deležnimi skupinami, 

torej neposredno s stigmatiziranimi, se danes ljudje s predsodki vedejo tako, da se izogibajo 

stikov s stigmatiziranimi. Slednje se večinski družbi nenazadnje tudi maščuje, saj je 

vključevanje imigrantov v družbo na ravni vsakdanjega življenja ključno za dobro 

funkcioniranje družbe, se pa seveda imigranti vključevati niti ne morejo oz. je to za njih zelo 

težko, ker se jih večinsko prebivalstvo izogiba. 

 

Ob koncu kratkega preleta dosedanjih raziskav na temo odnosa Slovencev do priseljevanja 

poglejmo na izsledkih Evropske družboslovne raziskave iz let 2002/2003 (Hafner-Fink 2004 

v Kralj 2008, str. 177), katera so tista merila, ki se zdijo Slovencem pomembna pri 

sprejemanju priseljencev. Kar 70 % respondentov kot pomemben dejavnik tolerance do 

imigracije navaja sprejemanje načina življenja v državi s strani imigrantov, skoraj 60 % 

respondentom se recimo zdi pomembno znanje jezika države prihoda in pa, da imajo 

imigranti sposobnosti, ki jih država prihoda potrebuje. Zanimivo, kar četrtini vprašanih 

Slovencev se zdi pomembno, da priseljenec prihaja iz krščanskega okolja, kar je že znak 

diskriminacije do posameznih skupin imigrantov. Še za morebitno bolj 'bizarno' merilo 

sprejemanja imigrantov lahko navedemo 13 % respondentov, ki so navedli, da mora biti 

priseljenec premožen. Žal je tudi skoraj 15 % respondentov navedlo zelo sporno rasno merilo, 

namreč, naj bo priseljenec belec. Zadnje izpostavljeno rasno merilo se v tej raziskavi, kot 

pomembno za sprejem imigrantov, pojavlja dvakrat pogosteje v t. im. »tranzicijskih državah«, 

kamor spada tudi Slovenija, kot pa recimo v ostalih, v raziskavo vključenih državah (iz stare 

»evropske petnajsterice«).  

 

Avtor Hafner-Fink (2004 v Kralj 2008, str. 178) nasploh postsocialistične tranzicijske države, 

in s tem tudi Slovenijo, povezuje z bolj razvito etnično distanco do drugih skupin, kar naj bi 

bila posledica prehoda iz socializma in sledečega močnejšega razmaha nacionalne zavesti. 

Obenem so (bila) tranzicijska obdobja polna različnih tveganj in negotovosti za prebivalce teh 

držav, kar se je in se še vedno kaže v odklonilnem odnosu do imigracije ter v povečani 

ksenofobiji. 'Primerno močne' politične ali medijske mobilizacije v posameznih 'spornih' 

vprašanjih, ki se tičejo priseljencev, lahko v javnosti privedejo celo do bolj ekstremnih stališč, 
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kar smo v Sloveniji občutili v primerih azilnih prosilcev iz zloglasnega takratnega »Centra za 

odstranjevanje tujcev« na Celovški v Ljubljani, na primeru 'zdrah' okrog gradnje džamije v 

Ljubljani – kjer še vedno ni prišlo do začetka gradbenih del, pa v 'aferi' »izbrisanih« ali ob 

skorajda vseslovenski mobilizaciji javnosti proti romski družini Strojan nekaj let nazaj, ki je v 

svojih razsežnostih segla celo do naslovov v eminentnih svetovnih medijih.  

 

Nasploh je več avtorjev mnenja, da je Slovenija še vedno v procesu tranzicije. Seveda drži, da 

smo se Evropi razmeroma hitro približali, vsaj kar se tiče odpiranja nacionalnega trga in 

pretoka blaga (Verlič Christensen, 2002). Tej hitrosti in odprtosti pa ni sledila mobilnost ljudi, 

po osamosvojitvi in odselitvi nekaj tisoč prebivalcev iz republik bivše skupne države pa so se 

naše nacionalne meje začele tudi relativno hitro zapirati. Tisti priseljenci iz nekdanje skupne 

države, ki so v obdobju samostojne Slovenije pri nas tudi ostali, so si bodisi uredili svoj status 

in postali državljani, nekateri pa so bili za ureditev statusa 'prepozni' oz. se za novo 

državljanstvo niso odločili, in so tako postali tujci. Tukaj je začetek zloglasne zgodbe oz. 

afere o »izbrisanih«.  

 

Slednji seveda z razlogom o Sloveniji govorijo o državi, ki jim je vzela osnovne pravice, ki 

izhajajo iz neurejenega statusa, recimo pravico do dela in socialnih transferjev. Nasprotno pa 

recimo za albanske priseljence lahko rečemo, da je po večini Slovenija zanje zgodba o 

uspehu, kjer so si na trgu ustvarili »nove gospodarske niše za etnično ekonomijo«. Albanci 

imajo tako pri nas dolgo tradicijo ustanavljanja in vodenja kavarn, slaščičarn, menjalnic in 

podjetij za oskrbo s sadjem. Število Albancev v Sloveniji konstantno narašča na račun 

družinskega združevanja. Z bivanjem pri nas so po lastnih besedah zadovoljni, res pa je tudi, 

da so znani po svoji delavnosti, iz česar po večini izhaja urejen formalni in socialni status. 

 

Avtorica Verlič Christensen (2002) v okviru opravljene raziskave kot o glavni težavi, o kateri 

poročajo priseljenci v Sloveniji, govori o predolgih in prezapletenih postopkih uradne 

birokracije. Ljudje naj nikoli ne bi mogli vedeti, kaj lahko pričakujejo glede ureditve svojega 

statusa, ko se priselijo, saj naj bi v vsakem individualnem primeru bilo prisotno tudi 

posamično preverjanje priseljene osebe. Priseljenci iz razvitih držav imajo velikokrat status 

urejen preko delodajalca, zato v okviru postopkov priselitve govorijo zlasti o pozitivnih 

izkušnjah. Se pa slednji povečini priselijo v Slovenijo le začasno in že tako čutijo manj 

pritiskov novega okolja v smeri integracije. Tujcem iz razvitih urbanih regij, ki se priselijo, se 

zdi Slovenija zanimiva in privlačna zaradi komponent majhnosti, »ljubkosti« in izredno 
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ohranjene narave. Prednost se jim zdi tudi dobra centralna lega naše države in veliko možnosti 

potovanj v raznoliko soseščino.   

 

 

4. EMPIRIČNI DEL 

 

 

4.1. Pregled kvantitativnih podatkov 

 

Za začetek raziskovanja sem iz ESS raziskave za leto 2008 izbral podatek o tem, koliko ljudi, 

med anketiranimi v Sloveniji, se je v naši državi tudi rodilo. Podatki se ne zdijo presenetljivi; 

nekaj več kot 91 % vprašanih je kot državo rojstva navedlo Slovenijo, in tako le 8,3 %, da so 

se rodili v neki drugi državi (ESS, 2008).  

 

Tabela 4.1: Odstotek respondentov, rojenih v Sloveniji 

Rojen v Sloveniji Delež v % Frekvenca 

Da 91,7 1178 

Ne 8,3 107 

Skupno 100 1285 

N= 1285 1285 

Vir: ESS (2008). 

 

Glede državljanstva, smo še bolj homogeni, saj je kar 99 % vprašanih izjavilo, da imajo 

slovensko državljanstvo.  

 

Tabela 4.2: Odstotek respondentov, ki imajo slovensko državljanstvo 

Državljanstvo Delež v % Frekvenca 

Da 99 1273 

Ne 1 13 

Skupno 100 1286 

N= 1286 1286 

Vir: ESS (2008). 
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Poglejmo še strukturo tujega prebivalstva po državi državljanstva in spolu (podatki so iz 1. 

januarja 2010). Velika večina priseljencev je seveda iz bivše Jugoslavije. Ne preseneča, da po 

številčnosti daleč najbolj vodijo državljani Bosne in Hercegovine (BIH) – zanje opazimo tudi 

značilno delitev številčnosti po spolu – približno štiri petine priseljencev je moškega spola, 

kar lahko pripišemo njihovemu množičnemu zaposlovanju v slovenskih (danes že propadlih) 

gradbenih podjetjih. Po kriteriju številčnosti nato sledijo Makedonci, nato Srbi in Črnogorci, 

nato Kosovarji ter Hrvati. Tudi v sklopu te skupine priseljencev je značilna diferenciacija v 

smislu precej večjega števila priseljencev moškega spola; priseljeni Kosovarji so v treh 

četrtinah moški, tudi dve tretjini priseljenih Srbov, Črnogorcev in Hrvatov je moških. Obratno 

razmerje – precej večji delež priseljenih žensk (okrog dveh tretjin), pa zaznamo pri priseljenih 

osebah iz Ruske federacije in Ukrajine. To verjetno lahko pripišemo za vzhodnjakinje še 

vedno zaželenim porokam s Slovenci in zaposlitvam Rusinj in Ukrajink v varietejski 

dejavnosti. Število priseljencev z državljanstvi drugih držav, ki tu niso omenjene, je precej 

manjše, večinoma pod 500 oseb na državo izvora (Statistični Urad Republike Slovenije, 

2011b). 

 

Slika 4.1: Tuje prebivalstvo v Sloveniji po državi državljanstva in spolu, 1. 1. 2010 

 

Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (2011b). 

 

V nadaljevanju želim s pomočjo ESS 2008 ugotoviti, kaj slovenski respondenti menijo o 

priseljevanju v našo državo, ter katere so spremenljivke, ki zlasti vplivajo na našo 

(ne)toleranco do priseljevanja – kar je tudi predmet mojega raziskovalnega vprašanja v tej 

nalogi. Kot pokazatelje (ne)tolerantnosti sem izbral odgovore na spodaj navedena vprašanja iz 

ESS. Pod vprašanji sledi ustrezna frekvenčna distribucija podatkov, torej dejanski odgovori 

slovenskih respondentov na spodnjih šest vprašanj. Frekvenčna distribucija je podana 



16 
 

numerično, torej v obliki števila respondentov, ki so na isti način odgovorili na določeno 

vprašanje (Malnar in skupina, 2010). Pri kratki interpretaciji odgovorov bom za večjo 

preglednost uporabil odstotkovne deleže respondentov. 

 

Tabela 4.3: Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s 

podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? (B35) 

Vrednost Frekvenca Delež v % 

1 (mnogim naj dovoli priselitev) 215 17 

2 (nekaterim naj dovoli) 660 53 

3 (zelo redkim naj dovoli) 299 24 

4 (nikomur naj ne dovoli) 79 6 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

 

17 % respondentov podpira, da se dovoli priseljevanje mnogim ljudem s podobnim 

narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije, 53 % respondentov pa bi to 

dovolilo nekaterim izmed te skupine potencialnih priseljencev. Rečemo lahko, da se tako kar 

70 % vprašanih strinja s priseljevanjem prej omenjenih 'podobnih' narodnosti – tako imamo 

kar velik delež 'neksenofobnih' respondentov. Nasprotno je tako le 6 % odgovorov, ki 

nikomur izmed omenjene skupine ljudi ne bi dovolili priseljevanja.   

 

Tabela 4.4: Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev 

Slovenije? (B36) 

Vrednost Frekvenca Delež v % 

1 (mnogim naj dovoli priselitev) 150 12 

2 (nekaterim naj dovoli) 597 48 

3 (zelo redkim naj dovoli) 382 31 

4 (nikomur naj ne dovoli) 115 9 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

 

Situacija pri respondentih se že malo spremeni pri sprejemanju priseljencev, ki imajo 

drugačen narodnostni izvor od večinskega prebivalstva Slovenije. Tako 12 % vprašanih 

podpira priselitev mnogih priseljencev iz prej omenjene skupine, 48 % vprašanih pa bi to 
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priseljevanje vsaj delno omejilo. Že nekaj več, in sicer 9 % respondentov, pa si želi, da 

priseljevanje tej skupini ne bi bilo dovoljeno. 

 

Tabela 4.5: In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav 

zunaj Evrope? (B37) 

Vrednost Frekvenca Delež v % 

1 (mnogim naj dovoli priselitev) 125 10 

2 (nekaterim naj dovoli) 535 43 

3 (zelo redkim naj dovoli) 402 33 

4 (nikomur naj ne dovoli) 180 14 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

 

Preveč drastična sprememba pri odgovorih ne nastane niti, ko so respondenti odgovarjali na 

vprašanje o podpori priseljevanja ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope. Da naj bo 

priseljevanje tej skupini dovoljeno skoraj brez omejitev, meni 10 % vprašanih; priseljevanje 

nekaterim priseljencem iz te skupine bi dovolilo 43 % vprašanih. Priselitev bi zelo redkim oz. 

nikomur izmed te skupine (one)mogočilo kar 47 % vprašanih. Torej lahko rečemo, da je 

skoraj polovica respondentov za zelo restriktivno politiko migracij iz revnejših neevropskih 

držav. 

 

Tabela 4.6: Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da 

prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav? (B38) 

(Združevanje razredov: 0-3=slabo; 4-6=niti niti; 7-10=dobro) 

Vrednost Frekvenca Delež v % 

0 (slabo za gospodarstvo) 87 7 

1 92 8 

2 127 10 

3 141 11 

4 139 11 

5 (niti niti) 287 23 

6 116 9 

7 121 10 

8 87 7 
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9 15 1 

10 (dobro za gospodarstvo) 35 3 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

 

Respondenti so se opredeljevali tudi glede vpliva priseljevanja na gospodarstvo v državi. Kar 

nekaj več kot tretjina - 36 %, jih v splošnem meni, da je priseljevanje načeloma slabo za naše 

gospodarstvo. Presenetljivo veliko, 42 % vprašanih, je glede tega vprašanja neodločenih, 

bodisi ali gospodarstvo s tem pridobiva, ali izgublja. Izredno majhen pa je odstotek vprašanih, 

ki so prepričani o pozitivnih učinkih priseljevanja na naše gospodarstvo, saj je tak odgovor 

pravzaprav podal le vsak deseti respondent. 

 

Tabela 4.7: Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem 

ogroženo ali obogateno? (B39) 

(Združevanje razredov: 0-3=je ogroženo; 4-6=niti niti; 7-10=je obogateno) 

Vrednost Frekvenca Delež v % 

0 (kulturno življenje je ogroženo) 54 4 

1 65 5 

2 78 6 

3 128 10 

4 107 9 

5 (niti niti) 320 26 

6 125 10 

7 160 13 

8 118 10 

9 32 3 

10 (kulturno življenje je obogateno) 55 4 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

 

Približno ena četrtina (25 %) vprašanih se boji priseljencev in njihovih kultur, saj naj bi s tem 

kulturno življenje v Sloveniji ogrožali. Tukaj se pojavi enak delež kot pri prejšnjem 

vprašanju, torej 45 % respondentov, ki se ne morejo opredeliti, ali priseljenci slovenski 

kulturni prostor z drugačnostjo bogatijo ali bodisi ogrožajo. 30 % izmed vseh pa je bilo 

odgovorov, ki menijo, da se kulturno življenje v Sloveniji s priseljenci bogati. Tako lahko za 
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odgovore na to vprašanje na splošno rečemo, da so veliko manj ksenofobni, primerjalno npr. s 

prejšnjim vprašanjem.  

 

Tabela 4.8: Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali 

boljša dežela za bivanje? (B40) 

(Združevanje razredov: 0-3=slabša dežela; 4-6=niti niti; 7-10=boljša dežela) 

Vrednost Frekvenca Delež v % 

0 (slabša dežela za bivanje) 66 5 

1 71 6 

2 110 9 

3 141 11 

4 130 10 

5 (niti niti) 378 31 

6 108 9 

7 105 9 

8 79 6 

9 15 1 

10 (boljša dežela za bivanje) 31 3 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

 

Skoraj tretjina (31 %) vprašanih meni, ta je priseljevanje v Slovenijo povzročilo, da je naša 

država tako postala slabša za bivanje. Točno polovica respondentov je glede tega vprašanja 

neopredeljenih, saj se jim ne zdi, da bi Slovenija zaradi priseljevanja izgubila ali pridobila na 

kakovosti bivanja. Tako ostane le slabih 19 % tistih, ki menijo da pa je Slovenija zaradi 

priseljencev iz drugih držav postala boljša za bivanje. 

 

4.2. Vpliv sociodemografskih spremenljivk na mnenje o priseljencih in priseljevanju 

 

4.2.1. Izobrazba 

 

Prva obravnavana spremenljivka v povezavi z odnosom do priseljevanja (priseljencev) je 

izobrazba oz. stopnja izobrazbe respondentov. 
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Tabela 4.9: Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s 

podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? (B35) in 

izobrazba 

    Izobrazba 

Vsota 

Naj Slovenija dovoli priseljevanje 

ljudem s podobnim narodnostnim 

izvorom? 

OŠ ali 

manj 

Poklicna ali 

srednja šola 

Višja, visoka 

šola, fakulteta 

Magisterij, 

doktorat 

 Mnogim Število 51 89 68 7 215 

Delež znotraj razreda  14,8% 13,9% 27,4% 46,7% 17,2% 

Popravljeni ostanek -1,4 -3,2 4,8 3,0  

Nekaterim Število 149 360 143 6 658 

Delež znotraj razreda 43,2% 56,1% 57,7% 40,0% 52,6% 

Popravljeni ostanek -4,1 2,5 1,8 -1,0  

Zelo 

redkim 

Število 103 157 36 2 298 

Delež znotraj razreda 29,9% 24,5% 14,5% 13,3% 23,8% 

Popravljeni ostanek 3,1 0,5 -3,8 -1,0  

Nikomur Število 42 36 1 0 79 

Delež znotraj razreda  12,2% 5,6% 0,4% 0,0% 6,3% 

Popravljeni ostanek 5,3 -1,1 -4,3 -1,0  

Vsota Število 345 642 248 15 1250 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B35 in izobrazba (hi-kvadrat = 85,879; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost hi-kvadrata je 85,879, stopnja značilnosti hi-kvadrata pa 

je 0,000. Najmanj izobraženi najpogosteje izberejo odgovor »nikomur« oz. »zelo redkim«, 

bolj oz. visoko izobraženi pa pogosteje odgovorijo, da bi priselitev dovolili »mnogim«. 

 

Tabela 4.10: Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina 

prebivalcev Slovenije? (B36) in izobrazba 
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   Izobrazba 

Vsota 

Naj Slovenija dovoli priseljevanje 

ljudem z drugačnim narodnostnim 

izvorom? 

OŠ ali 

manj 

Poklicna ali 

srednja šola 

Višja, visoka 

šola, fakulteta 

Magisterij, 

doktorat 

 Mnogim Število 33 66 44 7 150 

Delež znotraj razreda 9,7% 10,3% 17,7% 46,7% 12,1% 

Popravljeni ostanek -1,6 -1,9 3,0 4,1  

Nekaterim Število 137 321 131 6 595 

Delež znotraj razreda 40,4% 50,3% 52,6% 40,0% 47,9% 

Popravljeni ostanek -3,3 1,7 1,6 0,6  

Zelo 

redkim 

Število 114 199 66 2 381 

Delež znotraj razreda 33,6% 31,2% 26,5% 13,3% 30,7% 

Popravljeni ostanek 1,4 0,4 -1,6 -1,5  

Nikomur Število 55 52 8 0 115 

Delež znotraj razreda 16,2% 8,2% 3,2% 0,0% 9,3% 

Popravljeni ostanek 5,2 -1,4 -3,7 -1,2  

Vsota Število 339 638 249 15 1241 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B36 in izobrazba (hi-kvadrat = 64,2; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost hi-kvadrata je 64,2, stopnja značilnosti hi-kvadrata pa je 

0,000. Podobno kot prej, tisti z minimalno izobrazbo pogosteje ne bi dovolili priselitve 

»nikomur« – tak odgovor namreč izberejo, še precej redkeje pa odgovor »nekaterim«. Bolj 

izobraženi pogosteje izberejo odgovor »mnogim«, torej bi slednji dovolili več priseljevanja.  

 

Tabela 4.11: In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav 

zunaj Evrope? (B37) in izobrazba  

   Izobrazba Vsota 
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Naj Slovenija dovoli priseljevanje 

ljudem iz revnejših držav zunaj 

Evrope? 

OŠ ali 

manj 

Poklicna ali 

srednja šola 

Višja, visoka 

šola, fakulteta 

Magisterij, 

doktorat 

  Mnogim Število 31 54 36 4 125 

Delež znotraj razreda 9,1% 8,5% 14,5% 26,7% 10,1% 

Popravljeni ostanek 0,7 -1,9 2,6 2,1  

Nekaterim Število 120 277 127 9 533 

Delež znotraj razreda 35,1% 43,7% 51,2% 60,0% 43,0% 

Popravljeni ostanek -3,5 0,5 2,9 1,3  

Zelo 

redkim 

Število 121 208 70 2 401 

Delež znotraj razreda 35,4% 32,8% 28,2% 13,3% 32,4% 

Popravljeni ostanek 1,4 0,3 -1,6 -1,6  

Nikomur Število 70 95 15 0 180 

Delež znotraj razreda 20,5% 15,0% 6,0% 0,0% 14,5% 

Popravljeni ostanek 3,7 0,5 -4,2 -1,6  

Vsota Število 342 634 248 15 1239 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B37 in izobrazba (hi-kvadrat = 47,593; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost hi-kvadrata je 47,593, stopnja značilnosti hi-kvadrata je 

0,000. Podobno kot prej, glede na odgovore najmanj izobraženi (z osnovno šolo) pogosteje ne 

bi dovolili priselitve »nikomur«. Višje oz. fakultetno izobraženi pa bi pogosteje dovolili 

priselitev vsaj »nekaterim«. 

 

Tabela 4.12: Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da 

prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav? (B38) in izobrazba 

    Izobrazba Vsota 



23 
 

Kako menite, da priseljenci 

vplivajo na ekonomijo države? 

OŠ ali 

manj 

Poklicna ali 

srednja šola 

Višja, visoka 

šola, fakulteta 

Magisterij, 

doktorat 

 Zelo 

slabo 

Število 74 94 9 1 178 

Delež znotraj razreda 21,3% 14,8% 3,7% 6,3% 14,3% 

Popravljeni ostanek 4,4 0,5 -5,3 0,9  

Slabo Število 78 153 36 0 267 

Delež znotraj razreda 22,4% 24,1% 14,6% 0,0% 21,4% 

Popravljeni ostanek 0,5 2,3 -2,9 -2,1  

Niti niti Število 147 274 115 6 542 

Delež znotraj razreda 42,2% 43,1% 46,7% 37,5% 43,5% 

Popravljeni ostanek 0,6 0,3 1,1 0,5  

Dobro Število 36 98 66 8 208 

Delež znotraj razreda 10,3% 15,4% 26,8% 50,0% 16,7% 

Popravljeni ostanek -3,7 -1,2 4,8 3,6  

Zelo 

dobro 

Število 13 16 20 1 50 

Delež znotraj razreda 3,7% 2,5% 8,1% 6,3% 4,0% 

Popravljeni ostanek 0.3 -2,7 3,7 0,5  

Vsota Število 348 635 246 16 1245 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B38 in izobrazba (hi-kvadrat = 92,9; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost hi-kvadrata je 92,9, stopnja značilnosti hi-kvadrata je 

0,000. Odgovor »zelo slabo« pogosteje izbirajo tisti z osnovno šolo in manj, precej redkeje pa 

tisti bolj izobraženi z višjo šolo ali več. Odgovor »dobro« bistveno redkeje izbirajo tisti z 

osnovno šolo in manj, ter bistveno pogosteje tisti z višjo, visoko šolo in fakulteto ter z 

magisterijem in doktoratom. Višješolsko ali več izobraženi imajo veliko bolj pozitivno 

mnenje, da so priseljenci dobri za ekonomijo. 
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Tabela 4.13: Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem 

ogroženo ali obogateno? (B39) in izobrazba 

    Izobrazba 

Vsota 

Kakšno menite, da je v državi 

kulturno življenje zaradi 

priseljencev? 

OŠ ali 

manj 

Poklicna ali 

srednja šola 

Višja, visoka 

šola, fakulteta 

Magisterij, 

doktorat 

  Zelo 

ogroženo 

Število 51 63 4 0 118 

Delež znotraj razreda 15,1% 9,9% 1,6% 0,0% 9,5% 

Popravljeni ostanek 4,1 0,4 -4,7 -1,3  

Ogroženo Število 65 111 30 0 206 

Delež znotraj razreda 19,3% 17,4% 12,1% ,0% 16,6% 

Popravljeni ostanek 1,5 0,8 -2,1 -1,8  

Niti niti Število 151 301 94 5 551 

Delež znotraj razreda 44,8% 47,2% 37,9% 31,3% 44,5% 

Popravljeni ostanek 0,1 2,0 -2,3 -1,1  

Obogateno Število 52 129 89 7 277 

Delež znotraj razreda 15,4% 20,2% 35,9% 43,8% 22,4% 

Popravljeni ostanek -3,6 -1,9 5,7 2,1  

Zelo 

obogateno 

Število 18 34 31 4 87 

Delež znotraj razreda 5,3% 5,3% 12,5% 25,0% 7,0% 

Popravljeni ostanek -1,4 -2,4 3,8 2,8  

Vsota Število 337 638 248 16 1239 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B39 in izobrazba (hi-kvadrat = 94,559; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost hi-kvadrata je 94,559, stopnja značilnosti hi-kvadrata je 

0,000. Odgovor »zelo ogroženo« bistveno pogosteje izberejo tisti z osnovno šolo in manj; 

bistveno redkeje pa tisti z višjo, visoko šolo in fakulteto. Odgovor »obogateno« bistveno 
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redkeje izberejo tisti z osnovno šolo in manj; ter bistveno pogosteje tisti z višjo, visoko šolo in 

fakulteto ter z magisterijem in doktoratom. Slednji pogosteje izberejo tudi odgovor »zelo 

obogateno«. Visoko izobraženi so bolj tolerantni do drugih kultur in bolj cenijo kulture 

priseljencev. 

 

Tabela 4.14: Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali 

boljša dežela za bivanje? (B40) in izobrazba 

    Izobrazba 

Vsota 

Kaj menite, kakšna država je 

Slovenija zaradi priseljencev? 

OŠ ali 

manj 

Poklicna ali 

srednja šola 

Višja, visoka 

šola, fakulteta 

Magisterij, 

doktorat 

 Močno 

slabša 

Število 53 77 6 1 137 

Delež znotraj razreda 15,7% 12,2% 2,4% 6,3% 11,1% 

Popravljeni ostanek 3,1 1,2 -4,8 0,6  

Slabša Število 72 145 33 0 250 

Delež znotraj razreda 21,3% 22,9% 13,5% 0,0% 20,3% 

Popravljeni ostanek 0,5 2,4 -3,0 -2,0  

Niti niti Število 172 305 130 8 615 

Delež znotraj razreda 50,9% 48,3% 53,1% 50,0% 50,0% 

Popravljeni ostanek 0,4 -1,2 1,1 0,0  

Boljša Število 29 87 61 6 183 

Delež znotraj razreda 8,6% 13,8% 24,9% 37,5% 14,9% 

Popravljeni ostanek -3,8 -1,1 4,9 2,6  

Močno 

boljša 

Število 12 18 15 1 46 

Delež znotraj razreda 3,6% 2,8% 6,1% 6,3% 3,7% 

Popravljeni ostanek 0,2 -1,7 2,2 0,5  

Vsota Število 338 632 245 16 1231 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B40 in izobrazba (hi-kvadrat = 72,931; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 
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Spremenljivki sta povezani. Vrednost hi-kvadrata je 72,931, stopnja značilnosti hi-kvadrata pa 

je 0,000. Anketiranci z višjo, visoko šolo in fakulteto redkeje izberejo odgovor »močno 

slabša« in »slabša«, ter pogosteje odgovor »močno boljša«. Tisti z osnovno šolo in manj 

pogosteje izberejo odgovor »močno slabša«, manjkrat od pričakovanega pa odgovor »boljša«. 

 

4.2.2. Starost 

 

V tem delu sledijo komentarji povezave med starostjo in konstantnimi vprašanji, ki se 

pojavljajo v tabelah. 

 

Tabela 4.15: Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s 

podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? (B35)  in starost 

   Starost 

Vsota 

                                                                                    Naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudem s 

podobnim narodnostnim izvorom? 15 - 30 31 - 45 46 - 60 61 -> 

 

 

Mnogim Število 72 64 48 31 215 

Delež znotraj razreda 22,5% 20,1% 17,4% 9,1% 17,2% 

Popravljeni ostanek 2,9 1,6 0,1 -4,6  

Nekaterim Število 182 169 133 176 660 

Delež znotraj razreda 56,9% 53,1% 48,2% 51,9% 52,7% 

Popravljeni ostanek 1,7 0,2 -1,7 -0,3  

Zelo redkim Število 54 73 76 96 299 

Delež znotraj razreda 16,9% 23,0% 27,5% 28,3% 23,9% 

Popravljeni ostanek -3,4 -0,4 1,6 2,3  

Nikomur Število 12 12 19 36 79 

Delež znotraj razreda 3,8% 3,8% 6,9% 10,6% 6,3% 

Popravljeni ostanek -2,2 -2,1 0,4 3,8  

Vsota Število 320 318 276 339 1253 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 
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B35 in starost (hi-kvadrat = 49,566; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost hi-kvadrata znaša 49,566, stopnja značilnosti hi-

kvadrata pa je 0,000. Mladi (stari do 30 let) se pogosteje izrekajo za odgovor, da bi »mnogim« 

s podobnim narodnostnim izvorom dovolili priselitev; manjkrat pa se v tej skupini pojavi 

odgovor »zelo redkim« ter »nikomur«. Osebe, stare nad 61 let, se pogosteje opredelijo za 

odgovor »zelo redkim« in »nikomur«, redkeje od pričakovanega pa izberejo odgovor, da bi 

»mnogim« s podobnim narodnostnim izvorom dovolili priselitev. 

 

Tabela 4.16: Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina 

prebivalcev Slovenije? (B36) in starost 

   Starost 

Vsota 

 Naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudem z 

drugačnim narodnostnim izvorom? 15 - 30 31 - 45 46 - 60 61 -> 

 Mnogim Število 52 42 38 18 150 

Delež znotraj razreda 16,1% 13,3% 13,9% 5,4% 12,1% 

Popravljeni ostanek 2,6 0,8 1,1 -4,4  

Nekaterim Število 176 161 123 137 597 

Delež znotraj razreda 54,7% 50,9% 45,1% 41,1% 48,0% 

Popravljeni ostanek 2,8 1,2 -1,1 -2,9  

Zelo redkim Število 78 89 85 130 382 

Delež znotraj razreda 24,2% 28,2% 31,1% 39,0% 30,7% 

Popravljeni ostanek -2,9 -1,1 0,2 3,9  

Nikomur Število 16 24 27 48 115 

Delež znotraj razreda 5,0% 7,6% 9,9% 14,4% 9,2% 

Popravljeni ostanek -3,1 -1,2 0,4 3,8  

Vsota Število 322 316 273 333 1244 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B36 in starost (hi-kvadrat = 54,846; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 
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Spremenljivki sta povezani. Obstaja povezava med starostjo respondentov in njihovim 

mnenjem o tem, koliko priseljencem bi dovolili vstop v državo. Vrednost spremenljivke hi-

kvadrat znaša 54,846, stopnja značilnost testa pa je enaka 0,000. Vidimo, da je najmlajša 

starostna skupina zelo liberalna do števila priseljencev v državo. Precej mladih bi dovolilo 

»mnogim« ali vsaj »nekaterim« priseljencem z drugačnim narodnostnim izvorom vstop, zelo 

redki pa bi se izrekli za restriktivne omejitve. Obe srednji starostni skupini (31-45 let, 46-60 

let) ne izstopata od povprečja pričakovanega razpona odgovorov. Najstarejša starostna 

skupina pa izstopa v nasprotni smeri kot mladi. Večina vprašanih ne bi dovolila priselitve 

»nikomur« ali »zelo redkim«, tudi odgovor »nekaterim« je bil pod pričakovanim številom. 

 

Tabela 4.17: In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav 

zunaj Evrope? (B37) in starost 

   Starost 

Vsota 

 Naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudem iz 

revnejših držav zunaj Evrope? 15 - 30 31 - 45 46 - 60 61 -> 

 Mnogim Število 46 31 31 17 125 

Delež znotraj razreda 14,3% 9,9% 11,4% 5,1% 10,1% 

Popravljeni ostanek 3,0 -0,1 0,8 -3,6  

Nekaterim Število 167 154 101 113 535 

Delež znotraj razreda 52,0% 49,0% 37,1% 33,7% 43,1% 

Popravljeni ostanek 3,8 2,5 -2,2 -4,0  

Zelo redkim Število 89 87 93 133 402 

Delež znotraj razreda 27,7% 27,7% 34,2% 39,7% 32,4% 

Popravljeni ostanek -2,1 -2,0 0,7 3,4  

Nikomur Število 19 42 47 72 180 

Delež znotraj razreda 5,9% 13,4% 17,3% 21,5% 14,5% 

Popravljeni ostanek -5,1 -0,7 1,5 4,3  

Vsota Število 321 314 272 335 1242 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 
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B37 in starost (hi-kvadrat = 71,594; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Pri tej tabeli velja podobno kot pri prejšnji. Ugotovimo obstoj 

povezanosti med starostjo rezidentov in njihovim mnenjem, koliko neevropskih priseljencev 

bi spustili v državo. Vrednost spremenljivke je 71,594, stopnja značilnosti testa pa je 0,000. 

Tudi neevropske priseljence bi veliko število mladih (15-30 let) skoraj množično spustilo v 

državo. Pri obeh srednjih starostnih skupinah ni večjih odstopanj med teoretično in dejansko 

frekvenco odgovorov. Pri najstarejših respondentih pa dejansko mnogi menijo, da ne bi 

nikogar ali zelo redke priseljence spustili v državo – torej niso naklonjeni priseljevanju. 

 

Tabela 4.18: Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da 

prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav? (B38) in starost 

   Starost 

Vsota 

Kako menite, da priseljenci vplivajo na 

ekonomijo države? 15 - 30 31 - 45 46 - 60 61 -> 

  Zelo slabo Število 29 44 45 61 179 

Delež znotraj razreda 9,0% 13,8% 16,5% 18,3% 14,4% 

Popravljeni ostanek -3,2 0,3 1,1 2,4  

Slabo Število 63 63 60 82 268 

Delež znotraj razreda 19,5% 19,8% 22,0% 24,6% 21,5% 

Popravljeni ostanek -1,0 0,8  0,2 1,6  

Niti niti Število 157 134 110 141 542 

Delež znotraj razreda 48,6% 42,1% 40,3% 42,3% 43,5% 

Popravljeni ostanek 2,2 -0,6 -1,2 -0,5  

Dobro Število 63 62 42 41 208 

Delež znotraj razreda 19,5% 19,5% 15,4% 12,3% 16,7% 

Popravljeni ostanek 1,6 1,6 -0,6 -2,5  

Zelo dobro Število 11 15 16 8 50 

Delež znotraj razreda 3,4% 4,7% 5,9% 2,4% 4,0% 
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Popravljeni ostanek 0,6 0,7 1,8 -1,7  

Vsota Število 323 318 273 333 1247 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B38 in starost (hi-kvadrat = 28,764; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,004) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost hi-kvadrata je 28,764, stopnja značilnosti hi-kvadrata pa 

je 0,004. Tu izstopa predvsem odgovor, da je priseljevanje »zelo slabo« za ekonomijo. Tako 

bi odgovorilo zelo malo mladih in več kot pričakovano najstarejših respondentov. Ostali 

odgovori odstopajo manj od teoretičnih frekvenc odgovorov. 

 

Tabela 4.19: Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem 

ogroženo ali obogateno? (B39) in starost 

   Starost  

Vsota 

 Kakšno menite, da je v državi kulturno 

življenje zaradi priseljencev? 15 - 30 31 - 45 46 - 60 61 -> 

  Zelo ogroženo Število 19 27 34 39 119 

Delež znotraj razreda 5,9% 8,4% 12,5% 11,9% 9,6% 

Popravljeni ostanek -2,6 0,8 1,9 1,6  

Ogroženo Število 63 46 31 66 206 

Delež znotraj razreda 19,6% 14,3% 11,4% 20,1% 16,6% 

Popravljeni ostanek 1,7 -1,3 -2,6 2,0  

Niti niti Število 156 138 122 136 552 

Delež znotraj razreda 48,6% 43,0% 45,0% 41,3% 44,4% 

Popravljeni ostanek 1,7 0,6 0,2 -1,3  

Obogateno Število 59 81 65 73 278 

Delež znotraj razreda 18,4% 25,2% 24,0% 22,2% 22,4% 

Popravljeni ostanek -2,0 1,4 0,7 0,0  

Zelo obogateno Število 24 29 19 15 87 
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Delež znotraj razreda 7,5% 9,0% 7,0% 4,6% 7,0% 

Popravljeni ostanek 0,4 1,7 0,0 -2,0  

Vsota Število 321 321 271 329 1242 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B39 in starost (hi-kvadrat = 29,421; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,003) 

 

Spremenljivki sta povezani. Povezava med starostjo in mnenjem, ali priseljenci »bogatijo« ali 

»ogrožajo« kulturo, obstaja. Vrednost spremenljivke hi-kvadrat je 29,421, stopnja značilnosti 

testa je 0,003. Le redki mladi menijo, da priseljenci »ogrožajo« ali celo » zelo ogrožajo« 

kulturo večinskega prebivalstva. V tabeli vidimo tudi, da nekaj več (kot pričakovano) 

respondentov, starih med 45 in 60 let, meni, da prišleki »ogrožajo« kulturo večine. 

 

Tabela 4.20: Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali 

boljša dežela za bivanje? (B40) in starost 

   Starost 

Vsota 

Kaj menite, kakšna država je Slovenija zaradi 

priseljencev? 15 - 30 31 - 45 46 - 60 61 -> 

 Močno slabša Število 23 33 43 38 137 

Delež znotraj razreda 7,3% 10,5% 15,8% 11,5% 11,1% 

Popravljeni ostanek -2,5 -0,4 2,8 0,3  

Slabša Število 56 64 48 83 251 

Delež znotraj razreda 17,7% 20,3% 17,6% 25,2% 20,3% 

Popravljeni ostanek -1,4 0,0 -1,2 2,5  

Niti niti Število 182 156 121 157 616 

Delež znotraj razreda 57,4% 49,5% 44,5% 47,6% 49,9% 

Popravljeni ostanek 3,1 -0,2 -2,0 -1,0  

Boljša Število 47 50 51 36 184 

Delež znotraj razreda  14,8% 15,9% 18,8% 10,9% 14,9% 
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Popravljeni ostanek 0,0 0,6 2,0 -2,4  

Močno boljša Število 9 12 9 16 46 

Delež znotraj razreda 2,8% 3,8% 3,3% 4,8% 3,7% 

Popravljeni ostanek -1,0 0,1 -0,4 1,3  

Vsota Število 317 315 272 330 1234 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B40 in starost (hi-kvadrat = 29,550; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,003) 

 

Spremenljivki sta povezani. Ugotovimo, da obstaja povezava med starostjo rezidentov in 

njihovim mnenjem o kvaliteti bivanja v državi zaradi morebitnih priseljencev. Vrednost 

spremenljivke hi-kvadrat znaša 29,550, stopnja značilnosti testa pa je enaka 0,003. Opazimo, 

da mlajša populacija (15-30 let) meni, da se kvaliteta življenja v državi zaradi priseljencev ne 

izboljšuje oz. ne slabša, saj je najpogostejši odgovor »niti niti«. Opazimo, da redki pripadniki 

obravnavane skupine pričakujejo poslabšanje kvalitete življenja zaradi priseljencev. 

Pripadniki starostne skupine 46-60 let so pogosteje mnenja, da se kvaliteta bivanja v državi 

zaradi priseljencev močno poslabša. Precej jih tudi meni, da zaradi priseljevanja kvaliteta 

življenja ne bo niti boljša, niti slabša. Podoben vzorec mišljenja se pojavlja tudi pri najstarejši 

starostni skupini, saj jih večina meni, da je kvaliteta življenja v državi zaradi priseljencev 

»slabša«, le redko kdo pa meni, da je kvaliteta »boljša«. Rečemo lahko, da je starejša 

starostna skupina glede na rezultate najmanj naklonjena priseljevanju. 

 

4.2.3. Rojeni v Sloveniji ali v tujini 

 

Sledi še ugotavljanje povezanosti med odnosom do priseljevanja in državo rojstva 

respondenta (ali je bil rojen v Sloveniji, ali ne).  

 

Tabela 4.21: Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s 

podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? (B35) in država 

rojstva 

    Ste bili rojeni v Sloveniji?     Vsota 
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Naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudem s 

podobnim narodnostnim izvorom? Da Ne 

  Mnogim Število 186 28 214 

Delež znotraj razreda 16,2% 26,7% 17,1% 

Popravljeni ostanek -2,7 2,7  

Nekaterim Število 601 59 660 

Delež znotraj razreda 52,4% 56,2% 52,7% 

Popravljeni ostanek -0,7 0,7  

Zelo redkim Število 286 13 299 

Delež znotraj razreda 24,9% 12,4% 23,9% 

Popravljeni ostanek 2,9 -2,9  

Nikomur Število 74 5 79 

Delež znotraj razreda 6,5% 4,8% 6,3% 

Popravljeni ostanek 0,7 -0,7  

Vsota Število 1147 105 1252 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B35 in država rojstva (hi-kvadrat = 13,129; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,004) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost spremenljivke hi-kvadrat je 13,129, stopnja značilnosti 

hi-kvadrata pa je 0,004. Kot pričakovano, so rezultati pri odgovorih »zelo redkim« in 

»mnogim« ravno obrnjeni, glede na to, ali je bil anketiranec rojen v Sloveniji ali ne. 

'Staroselci' veliko pogosteje odgovorijo, naj se dovoli priselitev »zelo redkim«, že priseljeni 

pa, da »mnogim«. 

 

Tabela 4.22: Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina 

prebivalcev Slovenije? (B36) in država rojstva 

    Ste bili rojeni v Sloveniji? Vsota 
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Naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudem z 

drugačnim narodnostnim izvorom? Da Ne 

 Mnogim Število 127 23 150 

Delež znotraj razreda 11,1% 22,3% 12,1% 

Popravljeni ostanek -3,3 3,3  

Nekaterim Število 546 50 596 

Delež znotraj razreda 47,9% 48,5% 47,9% 

Popravljeni ostanek 0,1 0,1  

Zelo redkim Število 355 27 382 

Delež znotraj razreda 31,1% 26,2% 30,7% 

Popravljeni ostanek 1,0 -1,0  

Nikomur Število 112 3 115 

Delež znotraj razreda 9,8% 2,9% 9,3% 

Popravljeni ostanek 2,3 -2,3  

Vsota Število 1140 103 1243 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B36 in država rojstva (hi-kvadrat = 15,434; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,004) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost spremenljivke hi-kvadrat je 15,434, stopnja značilnosti 

hi-kvadrata pa je 0,004. Tu bi še pogosteje kot v prejšnji tabeli domačini dali odgovor, da se 

priselitev dovoli «zelo redkim« in pričakovano redko, da se lahko priselijo »mnogi«. Obratno 

je pri priseljenih respondentih. 

 

Tabela 4.23: In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav 

zunaj Evrope? (B37) in država rojstva 

   Ste bili rojeni v Sloveniji? 

Vsota 

Naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudem iz 

revnejših držav zunaj Evrope? Da Ne 



35 
 

 Mnogim Število 106 19 125 

Delež znotraj razreda 9,3% 18,3% 10,1% 

Popravljeni ostanek -2,9 2,9  

Nekaterim Število 489 45 534 

Delež znotraj razreda 43,0% 43,3% 43,0% 

Popravljeni ostanek 0,0 0,1  

Zelo redkim Število 377 25 402 

Delež znotraj razreda 33,2% 24,0% 32,4% 

Popravljeni ostanek 1,9 -1,9  

Nikomur Število 165 15 180 

Delež znotraj razreda 14,5% 14,4% 14,5% 

Popravljeni ostanek 0,0 0,0  

Vsota Število 1137 104 1241 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B37 in država rojstva (hi-kvadrat = 15,434; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,004) 

 

Spremenljivki sta povezani Vrednost spremenljivke hi-kvadrat je 15,434, stopnja značilnosti 

hi-kvadrata je 0,004. Tu ni najti posebno izstopajočih frekvenc odgovorov. Nekoliko več 

'staroselcev' meni, naj država ne dovoli priseljevanja »nikomur« izmed migrantov s poreklom 

iz revnejših izven-evropskih držav. 

 

Tabela 4.24: Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da 

prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav? (B38) in država rojstva 

   Ste bili rojeni v Sloveniji? 

Vsota 

Kako menite, da priseljenci vplivajo na ekonomijo 

države? Da Ne 

  Zelo slabo Število 166 13 179 

Delež znotraj razreda 14,6% 12,3% 14,4% 



36 
 

Popravljeni ostanek 0,6 0,6  

Slabo Število 251 17 268 

Delež znotraj razreda 22,0% 16,0% 21,5% 

Popravljeni ostanek 1,4 -1,4  

Niti niti Število 500 42 542 

Delež znotraj razreda 43,9% 39,6% 43,5% 

Popravljeni ostanek 0,8 0,8  

Dobro Število 186 21 207 

Delež znotraj razreda 16,3% 19,8% 16,6% 

Popravljeni ostanek 0,9 0,9  

Zelo dobro Število 37 13 50 

Delež znotraj razreda 3,2% 12,3% 4,0% 

Popravljeni ostanek -4,5 4,5  

Vsota Število 1140 106 1246 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B38 in država rojstva (hi-kvadrat = 22,739; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost spremenljivke hi-kvadrat je 22,739, stopnja značilnosti 

hi-kvadrata pa je 0,000. Tu negativno izstopa odgovor »zelo dobro«, kajti zelo malo v 

Sloveniji rojenih bi odgovorilo, da so priseljenci zelo dobri za ekonomijo. 

 

Tabela 4.25: Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem 

ogroženo ali obogateno? (B39) in država rojstva 

    Ste bili rojeni v Sloveniji? 

Vsota 

Kakšno menite, da je v državi kulturno življenje 

zaradi priseljencev? Da Ne 

  Zelo ogroženo Število 112 7 119 

Delež znotraj razreda 9,9% 6,7% 9,6% 
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Popravljeni ostanek 1,0 -1,0  

Ogroženo Število 194 12 206 

Delež znotraj razreda 17,1% 11,5% 16,6% 

Popravljeni ostanek 1,4 -1,4  

Niti niti Število 516 36 552 

Delež znotraj razreda 45,4% 34,6% 44,5% 

Popravljeni ostanek 2,1 -2,1  

Obogateno Število 248 29 277 

Delež znotraj razreda 21,8% 27,9% 22,3% 

Popravljeni ostanek -1,4 1,4  

Zelo obogateno Število 67 20 87 

Delež znotraj razreda 5,9% 19,2% 7,0% 

Popravljeni ostanek -5,1 5,1  

Vsota Število 1137 104 1241 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B39 in država rojstva (hi-kvadrat = 30,957; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost spremenljivke hi-kvadrat je 30,957, stopnja značilnosti 

hi-kvadrata pa je 0,000. Tudi tu podobno kot pri prejšnji tabeli izstopa negativen odgovor, v 

tem primeru, da je v Sloveniji zaradi priseljencev kulturno življenje »zelo ogroženo«. Ta 

odgovor je izbralo mnogo v Sloveniji rojenih respondentov. 

 

Tabela 4.26: Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali 

boljša dežela za bivanje? (B40) in država rojstva 

    Ste bili rojeni v Sloveniji? 

Vsota 

Kaj menite, kakšna država je Slovenija zaradi 

priseljencev? Da Ne 

  Močno slabša Število 128 9 137 
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Delež znotraj razreda 11,3% 9,0% 11,1% 

Popravljeni ostanek   0,7 -0,7  

Slabša Število 241 10 251 

Delež znotraj razreda 21,3% 10,0% 20,4% 

Popravljeni ostanek 2,7 -2,7  

Niti niti Število 574 41 615 

Delež znotraj razreda 50,7% 41,0% 49,9% 

Popravljeni ostanek 1,9 -1,9  

Boljša Število 160 24 184 

Delež znotraj razreda 14,1% 24,0% 14,9% 

Popravljeni ostanek -2,7 2,7  

Močno boljša Število 30 16 46 

Delež znotraj razreda 2,6% 16,0% 3,7% 

Popravljeni ostanek -6,8 6,8  

Vsota Število 1133 100 1233 

Delež znotraj razreda 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Rihtaršič, lastna raziskava (2012). 

B40 in država rojstva (hi-kvadrat = 57,810; stopnja značilnosti hi-kvadrata = 0,000) 

 

Spremenljivki sta povezani. Vrednost spremenljivke hi-kvadrat je 57,810, stopnja značilnosti 

hi-kvadrata pa je 0,000. Tudi tu precej izstopa en odgovor - namreč, da je država zaradi 

priseljencev »močno boljša« za bivanje, bi odgovorilo zelo malo v Sloveniji rojenih 

respondentov. 

 

4.3. Analiza intervjujev 

 

Analizo intervjujev bi lahko razdelil nekako v več sklopov. Najprej bi predstavil še nekaj 

dodatnih podatkov o intervjuvancih, ki so jih povedali izven mikrofona. Potem bi poskusil 

poiskati skupne značilnosti najprej obeh intervjuvancev iz BIH, potem pa še preostalih dveh, 
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iz Zahodne Evrope oziroma iz Južne Amerike. Na koncu pa bi poskušal ugotoviti nekatere 

morebitne identične odgovore in mnenja vseh intervjuvancev ter jih komentirati. 

 

4.3.1. Predstavitev sogovornikov 

 

Pa najprej na kratko predstavim gospoda Johna. Prihaja iz Irske. Ima srednješolsko izobrazbo, 

je tudi študiral, vendar ni dokončal študija. Kot pravi sam, je človek, ki ni tako zelo vezan na 

dom in rodno deželo. Prej je živel v Kanadi in Franciji, zdaj pa se je odločil, da se za daljše 

obdobje ustali v Sloveniji. Nima družine, ima pa dekle iz Anglije, ki tu pri njem preživi po par 

mesecev letno. Ni zaposlen, je pa registriran kot sobodajalec. Starejšo hišo, ki jo je kupil v 

Baški grapi, menda ugodno, sam obnavlja in ima že prav lepo obnovljeno predvsem 

notranjost, delno tudi zunanjost. Cilj tega prišleka iz Irske je, da sčasoma odpre bife oziroma 

nekakšen pub, in da bo oddajal sobe tujim ribičem. Glede vere se deklarira za katoličana, 

vendar ne hodi v cerkev, izjemoma le ob največjih praznikih. 

 

Gospa Belki prihaja iz Južne Amerike, iz Kolumbije. Z možem živita v lastni hiši v okolici 

Tolmina oz. Mosta na Soči. Je poročena s Slovencem in imata dva otroka, oba hodita v 

osnovno šolo. Gospa Belki je diplomirana ekonomistka, zaposlena kot komercialistka za tuje 

trge v eni večjih firm na Bovškem. Kar se vere tiče je katoličanka, obiskuje verske obrede, 

vendar ne redno. 

 

Gospod Nejko je po rodu iz BIH in se opredeljuje za Bosanca oz. Bošnjaka. Je poročen, žena 

je prav tako iz BIH. Imata tri otroke, vsi so bili rojeni tu v Sloveniji. Živijo v Kranju, v 

kupljenem stanovanju oz. polovici stanovanjske hiše z vrtom. Kar se tiče izobrazbe, statusa in 

službe, točnih podatkov nimam, saj gospod nerad govori o tem. V mladosti je bil kar obetaven 

nogometaš, vendar mu je težja poškodba preprečila nadaljnjo športno kariero. Veliko let je bil 

zaposlen v enem večjih industrijskih podjetij v Kranju. Sicer se deklarira kot musliman po 

prepričanju, vendar vere ne prakticira. Izjema so kakšne tradicionalne jedi ali obisk 

sorodnikov ob največjih muslimanskih praznikih. 

 

Gospa Semira prav tako prihaja iz Bosne. Tudi ona se deklarira kot Bošnjakinja. Prav tako je 

poročena in ima družino z več otroki. Tudi mož je iz BIH. Živijo v Kranju v večjem 

stanovanju. Glede izobrazbe nimam podatkov, je pa zaposlena kot kuharica v eni od vzgojno 

varstvenih ustanov v Kranju. Kar se religije tiče, se šteje za muslimanko po tradiciji, saj 
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aktivno ne prakticira verskih obredov in ne hodi v molilnice. Praznujejo pa v družini največje 

verske praznike, seveda predvsem muslimanske, pa tudi kakšnega katoliškega. 

 

4.3.2. Osebne pripovedi intervjuvancev 

 

Sedaj pa sledi sama analiza intervjujev. Menim, da so si odgovori po eni strani precej 

podobni, po drugi pa tudi različni. Precej podobni so si odgovori obeh intervjuvancev iz BIH; 

podobni, morda malo manj pa so si odgovori ostalih dveh sodelujoči. Priseljenca iz BIH sta 

prišla v Slovenijo kot ekonomska imigranta z namenom, da si najdeta primerno in stalno 

službo. Gospod Nejko je celo predvideval, da se bo preživljal z igranjem nogometa. Sam 

odhod od doma so domači veliko lažje sprejeli pri moškem anketirancu, kot pri gospe Semiri. 

Gospa je povedala, da sama, brez moža, verjetno ne bi šla iz BIH, sploh ker je tam že imela 

službo v pisarni. Ker sta se oba priselila še v času bivše skupne države, pri selitvi ni bilo 

nobenih omejitev ali administrativnih problemov. Takrat je bilo praktično še dovolj služb za 

vse, stanovanja so večkrat še celo hitreje dobili priseljenci kot domačini. Tudi jezik ni bil 

problem, saj so bili v bivši Jugoslaviji prebivalci Slovenije zelo tolerantni do priseljencev iz 

bivše skupne domovine, moški pa so obvladali srbohrvaščino na račun služenja vojaškega 

roka v takratni Jugoslovanski ljudski armadi. 

 

Oba prej omenjena imigranta sta bila dobro sprejeta tudi v novih službah. Službi sta dobila 

takoj ob prihodu, tudi na račun še zadnjih »zlatih let« iztekajočega se socializma. Sta pa oba 

priznala, da pa ravno idealne ali želene službe kot priseljenec nisi mogel dobiti kje v pisarni, 

sploh, če nisi imel visoke izobrazbe. Kar se jezika tiče, sta se oba kar dobro naučila 

slovensko, predvsem gospod Nejko. Po njunih izjavah sodeč tudi doma uporabljajo predvsem 

slovenščino kot pogovorni jezik. Če gremo na njune izkušnje z 'oblastjo', oba na splošno 

ocenjujeta, da nista imela nekih posebnih zapletov z uradi in uradniki. Gospa omenja le nekaj 

manjših težav pri pridobitvi državljanstva. Oba sta omenila – izven mikrofona, da je več 

zapletov in čakanja na papirje v Bosni, pa tudi več korupcije. Kar se tiče neformalnih in 

prijateljskih vezi, imata oba anketirana prijatelje tako v soseščini kot med sodelavci, Slovence 

in Neslovence. 

 

V debati po snemanju ter v razgovorih z znanci iz republik bivše Jugoslavije pa je bilo 

zaznati, da sedaj tudi tu v Sloveniji (veliko) bolj gledajo pri druženju in sklepanju 

prijateljstev, katere nacionalnosti je kdo. Iz teh pogovorov se da tudi ugotoviti, da obstaja 
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etnija, ki se je že prej in se še sedaj drži bolj zase, pa tudi drugi se niso veliko družili z njimi. 

To so Kosovarji. Če gledamo naslednja vprašanja in odgovore, vidimo, da sta oba vprašana 

poročena s partnerjem iste narodnostni in iste religije, kar običajno po mnenju sogovornikov 

(izven mikrofona) prinese manj trenj v zakonu. Po pripovedovanju teh sogovornikov ter 

bivših in sedanjih sodelavcev na predstavništvih podjetij po bivši Jugoslaviji, je razpadlo kar 

nekaj nacionalno mešanih zakonov zaradi izbruha nacionalne nestrpnosti med zakonci. 

 

Pri veri sta oba sogovornika označila sebe za muslimana po tradiciji. Tako kot še precej 

drugih Bošnjakov, ki se štejejo za muslimane, ne obiskujeta verskih obredov, ampak le z 

raznimi običaji in jedmi obeležujejo oz. praznujejo največje verske praznike. Gospa Semira je 

hitro ugotovila, da tudi mnogi katoliki, ki so to po tradiciji, tako ravnajo – trikrat na leto gredo 

k maši in dvakrat na leto spečejo potico. 

 

Pri temi politike sta oba vprašana tudi podobno odgovorila, in sicer, da vsaj deloma 

spremljata dnevno politiko, da pa nista člana ali simpatizerja neke politične stranke. Oba sta 

to temo nekako resignirano zaključila - da se ne da nič spremeniti. Pri temi kraja prebivališča 

ter kje se tujec lažje znajde in vživi v okolje, pa sta odgovora sledeča: gospod Nejko pravi, da 

je bolje in več možnosti za tujce, če živijo v mestu. Meni tudi, da so na splošno meščani, 

predvsem pa mladi, bolj naklonjeni tujcem predvsem na račun druženja v raznih klubih, na 

koncertih, itd. Meni tudi, da so Slovenci precej bolj naklonjeni imigrantom iz bivše skupne 

države kot pa prišlekom iz Vzhodne Evrope, npr. Romunom, Bolgarom. Gospa Semira pa ne 

vidi neke bistvene razlike med naklonjenostjo in nenaklonjenostjo tujcem, pa če so na vasi ali 

v mestu. Pravi pa, da so na vasi pač bolj vidni in se morajo bolj prilagoditi lokalnim običajem. 

Oba pa označujeta Slovence za zelo tolerantne in strpne do tujcev. Po njunih izjavah nikoli 

nista bila nikoli deležna nobenih nacionalističnih ali rasističnih opazk in žaljivk. Glede 

tipičnih karakternih lastnosti Slovencev, tako slabih kot dobrih, skoraj nista našla slabih - 

razen morda tipične slovenske, in to je nevoščljivost. Oba tudi pravita, da se nimata za 

Slovenca. Bi pa ponovno prišla živet v Slovenijo, če bi še enkrat izbirala, saj se jima zdi 

kakovost življenja pri nas še vedno precej visoka. Sta pa oba off the record tudi povedala, da 

po tihem razmišljata o vrnitvi v matično domovino po upokojitvi zaradi samih razmer. Oba 

sta tam lastnika oz. solastnika nepremičnine, kjer bi veliko lažje shajala iz meseca v mesec s 

slovensko pokojnino. 
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V drugem sklopu bom analiziral odgovore ostalih dveh intervjuvancev, gospoda Johna iz 

Irske in gospe Belki iz Kolumbije. Tu je del odgovorov bolj različnih, nekaj odgovorov pa si 

je podobnih. Če gremo od začetka, gospod John ni prišel direktno od doma, ampak je prej 

živel v Avstraliji in Franciji, tako da je bila nova selitev zanj in za domače pravzaprav nekaj 

normalnega. Gospa Belki pa je prišla iz Južne Amerike, direktno iz svoje države, in izključno 

zaradi ljubezni do zdajšnjega moža. Zato so bili njeni domači pretreseni, šokirani, saj je bila 

Slovenija za njih le del nemirnega Balkana, kjer divja vojna. Zato se dolgo niso sprijaznili s 

selitvijo, sploh pa, ker jim je gospa Belki rekla, da gre samo na kolesarsko potovanje po 

Kolumbiji. Oba pravita, da so jih po prihodu v Slovenijo lepo sprejeli v novem okolju tako 

domači kot tudi sosedje, in pri gospe tudi moževi sorodniki. Pri gospe je bil verjetno za 

moževe domače nek šok, saj se je pri njih na vratih pojavila sama kot neko povsem tuje dekle 

in povedala, da je sinova punca in da bo živela pri njih. So se pa izredno potrudili, da so ji 

pomagali pri vsem, čeprav so se še sporazumeli težko. 

 

Pri uporabi slovenščine je bil že na začetku pri obeh imigrantih povsem različen pristop. 

Gospa Belki se je takoj maksimalno potrudila in z veliko volje začela z učenjem slovenščine, 

ter jo takoj poskušala uporabljati povsod. Všeč mi je bil njen način razmišljanja, ko pravi, da 

se pač zaveda, da je v Sloveniji in je tu slovenščina uradni jezik, ki ga je treba obvladati in 

tako mora biti. Pravi, da so tudi ljudje okoli nje opazili njeno voljo in trud ter to tudi cenili. Po 

drugi strani pa gospod John priznava, da ni imel nobene volje za učenje slovenščine, ker je 

imel »potuho« in so se mu vsi prilagajali, ker pač večina zna angleško, razen par starejših 

sosedov. Ve pa, da se bo pač enkrat moral naučiti slovensko, sploh, če bo odprl bife. Oba 

anketiranca nadalje pravita, da nikoli do sedaj v okolju nista imela občutka, da sta nezaželena 

ali kot tujca manj vredna. Oba imata samo pozitivne izkušnje. Pri vprašanju o izkušnjah z 

uradi in uradniki pa so njune izkušnje različne. Gospod John pravi, da se je na uradih in v 

kontaktih z uradnimi osebami večkrat počutil kot vsiljivec in niso bili tako vljudni in prijazni 

kot bi morali biti. Gospa Belki pa z uradi nima slabih izkušenj, pravi, da morda tudi zato, ker 

živi v manjšem kraju, kjer se mnogi med seboj poznajo, tudi z uradniki na raznih uradih. Pri 

vprašanju o prvi zaposlitvi imata tudi različni zgodbi. Anketiranec iz Irske ni zaposlen, je 

samo sobodajalec in se ne namerava zaposliti. Gospa iz Kolumbije pa je prav hitro dobila delo 

v bližini novega doma, saj je morala prijeti za delo, ki je bilo na razpolago, in je šla najprej 

delat v proizvodnjo. Tudi sodelavci so jo dobro sprejeli in so ji pomagali. Ko sem ju 

povprašal za neformalne kontakte in prijatelje, sta oba potrdila, da sta si našla prijatelje tudi v 

novem okolju, tako med Slovenci kot tudi med tujci, ki tu živijo. Seveda pa ima več 
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kontaktov in prijateljev gospa Belki zaradi znanja slovenščine in tega, ker je v službi, in to še 

v komerciali. 

 

Glede samih običajev in religije pri obeh ni nekih večjih aktivnosti. Gospod John ima dekle iz 

Anglije, vendar je tudi ona katoličanka po poreklu oz. tradiciji. Povedal je, da vere ne 

prakticirata in hodita v cerkev. Indirektno je v kasnejši debati priznal, da so pri njih še vedno 

nasprotja med katoličani in protestanti in da je pri izbiri partnerja pri nekaterih še zelo 

pomembno, ali si katolik ali protestant. Gospa Belki je prav tako katoličanka kot mož. Menda 

tudi ne gresta vsako nedeljo k maši, pravi pa, da se seveda na vasi bolj opazi in komentira, 

kdo je bil pri maši in kdo ne. Pri vprašanju o spremljanju slovenske politike sta odgovora spet 

različna. Gospoda Johna naša politika ne za nima in je ne spremlja. Nikoli ni bil prav 

zainteresiran za politiko, edino volit je šel, ko je bil še doma. Gospa Belki pa je prej kar redno 

spremljala politiko in prebirala razne članke s političnimi temami, zadnje čase pa se ji zdi vse 

nekako, kot pravi, »mutirano in skorumpirano«, in tega ne spremlja več. 

 

Potem sledi vprašanje o kraju bivališča. Oba anketiranca živita na vasi. To sta manjši vasi na 

Tolminskem. Glede sprejemanja tujcev na vasi ali v mestu oba pravita, da ni kakšne razlike, 

sploh, če sprejemaš navade domačinov in se trudiš govoriti slovensko. So pa seveda bolj 

pozorni oz. občutljivi na prej našteto na vasi, kot pa v mestu. Naslednja so bila vprašanja o 

strpnosti Slovencev do tujcev in do koga so bolj strpni. Oba anketiranca menita, da smo 

Slovenci strpen narod. Glede same stopnje strpnosti pa sta mnenja, da so razlike majhne. 

Najbolj naj bi bili strpni do priseljencev iz Zahodne Evrope iz velikih držav, četudi ti ne znajo 

slovenščine. Zaradi podobnosti jezika in bivše skupne države naj bi bili nekako najbolj 

navajeni in tudi precej strpni do priseljencev starejše generacije iz bivše skupne države, sploh, 

če so se kolikor toliko naučili naš jezik. Gospodu Johnu se zdi, delno tudi gospe Belki, da smo 

najmanj (ali celo premalo) strpni do priseljencev iz bivše Jugoslavije, ki so prišli k nam v 

zadnjih letih in so predvsem ekonomski imigranti, sploh če se ne potrudijo, da bi vsaj malo 

znali slovensko. 

 

Potem sledi vprašanje o dobrih in slabih lastnostih Slovencev. Upam, da so bili odgovori 

iskreni, in da imamo Slovenci skoraj same dobre oz. pozitivne lastnosti! Edino, kar sta oba 

sogovornika izpostavila, pa je očitno res tradicionalna slovenska nevoščljivost. Pravita, da jo 

je malo povsod, ampak pri nas jo je pa kar velika mera in še ponosni smo na to «posebno 

lastnost«. Gospoda Johna moti tudi naš odnos do dela. Meni, da imamo pri tem že malo 
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mediteranskega temperamenta in navad. Pri njih na Irskem ni nobenega 'zabušavanja' in 'pavz' 

med delom ali celo gostilniških debat s sodelavci pred šefom, ampak je treba trdo delati. Sicer 

pa oba pravita, da ju Slovenci niso nikoli do sedaj razočarali in nikoli nista bila deležna 

nobenih opazk ali žaljivk, ker sta tujca. Pri predzadnjem vprašanju, če se imata za Slovenca, 

pa sledi povsem različen odgovor. Gospod John pravi, da se ne šteje za Slovenca in bo vedno 

Irec. Gospa Belki pa je povsem drugačnega mnenja. Absolutno se ima za Slovenko. Lepo 

pove, da ji je Kolumbija kot mati - nikoli je ne pozabiš in rad jo obiščeš, vendar pa sedaj živi 

tu, je slovenska državljanka, in je Slovenka. Pri zadnjem vprašanju pa sta bila (pričakovano) 

oba enakega mnenja. Če bi se še enkrat odločala, ali priti v Slovenijo ali ne, bi oba ponovno 

prišla. Gospod John predvsem zaradi lepe dežele, prijaznih ljudi in še vedno visoke kvalitete 

življenja. Gospa Belki je povedala podobno, seveda pa bi ponovno prišla sem predvsem 

zaradi ljubezni. 

 

 

5. SKLEPNE MISLI 

 

 

Na koncu bom skušal na osnovi vseh intervjujev poiskati neke skupne karakteristike, gledano 

skozi oči priseljencev - kako nas oni vidijo in ocenjujejo ter ali smo strpen in toleranten narod 

do priseljencev. Sledila bo še krajša sklepna analiza kontingenčnih tabel. 

 

V našo državo so sicer imigranti prišli iz različnih vzrokov, oba intervjuvanca iz BIH zaradi 

zaposlitve, ostala dva pa - ena zaradi ljubezni, drugi pa enostavno zaradi lepe dežele. Vsi 

štirje pravijo, da so jih ob prihodu v novo okolju okolje lepo sprejeli, tako domači pri gospe iz 

Kolumbije kot sosedi in bližnja okolica pri vseh. Vsi so si v novem okolju tudi dobili 

prijatelje. Kar se tiče slovenščine pa je in je bilo zelo različno. Najbolj se je trudila gospa 

Belki, ki je hotela čim prej postati prava Slovenka. Tudi gospa in gospod iz Bosne sta se 

naučila dokaj lepo slovenščino, on morda malo še bolj. Gospod iz Irske pa je izkoristil 

dejstvo, da je pač angleščina svetovni jezik, najbolj uporabljan v mednarodni komunikaciji in 

da veliko Slovencev govori vsaj malo angleško. Po drugi strani pa je prav sogovornica iz 

Kolumbije poudarila, da bi morali biti bolj ponosni na svoj jezik in kulturo ter da se včasih 

obnašamo do pripadnikov drugih narodov, predvsem velikih, kot so Angleži, Nemci in 

Italijani, preveč ponižno in hlapčevsko, ter da na vsak način hočemo z njimi govoriti po 
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njihovo. Po njenem mnenju bi se moral vsak tujec, ne glede na to, od kod prihaja, naučiti 

slovensko, če tu živi.  

 

Vse štiri osebe iz intervjuja so povedale, da so jih sprejeli v okolju za sebi enake in niso nikoli 

dobili občutka, da so v novem okolju nezaželeni ali manj vredni. Glede uradov in uradnih 

oseb tudi ni bilo večjih pripomb, edino priseljenec iz Irske pravi, da bi lahko bili nekateri 

(uradniki) bolj prijazni. Pri iskanju službe tisti, ki so jo iskali, niso imeli večjih problemov, so 

pa morali v začetku pač prijeti za vsako delo, tudi, če so prej delali v pisarni ali imeli višjo 

izobrazbo. So se pa strinjali, da pač nikjer ni v navadi, da bi kot tujec dobil enako delovno 

mesto, kot ga ima domačin z enako izobrazbo. Vsi tudi povedo, da so jih sodelavci na novih 

delovnih mestih lepo sprejeli in so jim pomagali pri uvajanju v novo delovno okolje. Tudi 

danes so bolj ali manj zadovoljnih svojimi službami, sploh v času recesije, in upajo, da jih 

bodo obdržali. Pri navadah, običajih in prakticiranju religije tudi pri nikomer ni bilo večjih 

problemov, saj imajo vsi partnerje, ki izhajajo iz enakega religioznega okolja. Vsi vprašani so 

tudi bolj tradicionalni verniki, ki le z običaji in tradicionalno hrano praznujejo verske 

praznike. Kar se politike tiče, so jo prej trije od štirih vprašanih spremljali, zdaj pa tudi ne več, 

saj ugotavljajo, da tako in tako ne morejo nič spremeniti. Kraj bivanja se med njimi tudi 

razlikuje, saj dva živita v mestu, dva pa na vasi. Večinoma so mnenja, da ni kakšnih bistvenih 

razlik pri sprejemanju tujcev med mestom in vasjo. Edino na vasi se prej opazi, koliko 

spoštuješ in se udeležuješ lokalnih praznikov in običajev ter verskih obredov. Po drugi strani 

pa se v mestu več družijo mladi ljudje iz vseh krajev in vseh nacionalnosti na raznih 

koncertih, športnih prireditvah, itd. Kar se tiče lastnosti Slovencev – dobrih in slabih, pa po 

njihovih izjavah sodeč velja, da smo kar «dober« narod s pozitivnimi lastnostmi. So pa prav 

vsi opazili tradicionalno slovensko šibko točko oz. negativnost, in to je velika mera 

nevoščljivosti. Vsi vprašani so se tudi pohvalili, da nikoli niso bili deležni nekih direktnih 

opazk ali žaljivk v svojem novem okolju. 

 

Če vse skupaj povzamemo, lahko rečemo, da smo Slovenci strpen in toleranten narod, 

gledano tudi skozi oči tujcev, ki so se preselili k nam. Vsi intervjuvanci so na vprašanja 

odgovorili s pozitivnimi oznakami in mnenji. Kot sem omenjal že prej v nalogi, so Slovenci 

praviloma bolj naklonjeni priseljencem iz držav bivše skupne države ter iz Zahodne Evrope, 

predvsem iz držav EU. Morda smo tu še najmanj naklonjeni zahodnim sosedom, predvsem na 

Primorskem, pač na račun zgodovinskih dejstev. Praviloma so, kot tudi že prej omenjeno, 

domačini (predvsem po vaseh) dokaj naklonjeni tudi priseljencem iz bolj daljnih eksotičnih 
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držav, ker običajno pridejo le po eden ali dva. Lahko pa bi bili rezultati intervjujev drugačni, 

če bi se pogovarjal s kakšnim imigrantom druge rase, na primer iz Afrike, ki je prišel sem v 

želji za boljšim življenjem. Menim pa, da na osnovi teh narejenih intervjujev lahko rečemo, 

da smo Slovenci strpni in tolerantni do tujcev. Kajti vsi vprašani so brez pomisleka potrdili, 

da če bi se še enkrat odločali, bi se ponovno vrnili in zaživeli v Sloveniji. To govorijo njihove 

osebne izkušnje iz prve roke, seveda pa ni nujno, da bi take odgovore našli pri vseh 

priseljencih. 

 

Zato tako za konec sledi še bolj statističen zaključek, na podlagi širše izvedene raziskave ESS. 

Lahko rečemo, da zgornje tabele kar potrjujejo neko splošno, nenapisano stanje ali mnenje v 

družbi. Tudi pri nas se pojavljajo podobni trendi v odnosu do priseljencev kot v drugih 

zahodnoevropskih, pa tudi srednje in vzhodno-evropskih državah. Morda je pri nas kakšen 

odstotek manj nenaklonjenih ali celo odkrito nestrpnih do tujcev. Upoštevati pa je tudi treba, 

da anketa ESS, na podlagi katere so izdelane kontingenčne tabele, uporabljene v tej raziskavi, 

datira v leto 2008, ko je bila gospodarska situacija še dobra in je bila recesija šele na vidiku. 

Če bi bila enaka anketa narejena na primer leta 2011 ali letos, predvidevam, da bi bili rezultati 

kar precej drugačni. Menim, da bi bilo povsod – pri vseh vprašanjih - več negativnejših ali 

izrazito negativnih odgovorov. Že iz zgodovine vidimo, da mnoga vodstva držav, predvsem 

pa populisti, izkoristijo krize in lastno nesposobnost vladanja, in preložijo krivdo na zunanje 

vzroke in zunanjega sovražnika. In med zunanjimi sovražniki so velikokrat tudi imigranti, 

predvsem tisti ilegalni in tisti iz držav zunaj Evrope.  

 

Mlajši, bolj izobraženi, povečini stanujoči v urbanih predelih – to so vse oznake za prebivalce 

Slovenije, ki so do priseljencev strpnejši. Pa naj to pomeni, da bi jim morda prej podelili neke 

socialne pravice in jih (vsaj določeno število) spustili v državo. Ti prebivalci so tudi bolj 

strpni do kulture priseljencev in nekateri tudi menijo, da priseljenci vsaj nekaj doprinesejo k 

napredku oz. razvoju gospodarstva.  

 

Glede na prej povedano je tudi logično, da se imigranti pogosteje naselijo v večjih mestih, 

predvsem zaradi boljših možnosti za zaposlitev, nekateri pa verjetno tudi zaradi večje 

neopaznosti, kjer se v mestnih blokovskih naseljih preprosto 'izgubijo' oz. 'poniknejo'. 

Nekateri pridejo tudi v manjše kraje ali celo male vasi, kjer pa potem dobijo nek status 

eksotičnosti oz. neke vrste lokalne znamenitosti, če so iz bolj oddaljenih krajev. Taki prišleki 

so po navadi lepo sprejeti, četudi prihajajo iz kake neevropske države. 
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Drugače je s priseljenci iz republik bivše skupne države, ki predvsem v času Jugoslavije niso 

imeli težav z naselitvijo kjerkoli, tudi v manjših krajih. K temu je seveda pripomogla tudi 

podobnost jezikov in načrtno, tudi prisilno učenje in širjenje nekega skupnega jezika, 

imenovanega srbohrvaščina. Po osamosvojitvi so domačini postali bolj občutljivi za jezik in 

prišleki se morajo danes bolj potruditi z znanjem našega jezika, sploh, če hočejo dobiti 

državljanstvo. Glede na izjave kandidatov za državljanstvo iz bolj eksotičnih držav oz. iz 

neslovanskih, smo kar preveč strogi in rigorozni pri zahtevanem obvladovanju slovenščine. 

Morda res, če poslušaš slovenščino nekaterih, ki so dobili državljanstvo takoj po 

osamosvojitvi ali domačina iz kakšnega obmejnega območja. 

 

Za priseljence iz nekdanje skupne države pa je težko dati neko enoznačno oceno o stopnji 

njihove prilagodljivosti, saj je ta zelo različna. Iz lastnih izkušenj poznam primere, ko za 

nekaj bežnih znancev in oseb, ki sem jih pogosto srečeval, ne bi nikoli rekel, da niso Slovenci 

po etniji, bodisi zaradi odličnega znanja slovenskega jezika, ali nekaterih tipičnih slovenskih 

kulturnih vzorcev, itd. 

 

Iz rezultatov tabel se da izluščiti nekatere značilnosti, ki so, glede na informacije iz raznih 

medijev, razne prej videne ankete, opažanja v vsakodnevnem življenju itd., tipične za odnos 

do priseljencev. 

 

Na kratko lahko povzamem, da za prebivalce Slovenije velja, da do priseljencev niso ravno 

sovražni, a obenem to še ne pomeni, da menijo, da priseljenci bogatijo kulturo in pripomorejo 

k večjemu blagostanju v državi, kar je bilo tudi glavno vprašanje raziskave. Je bilo pa v 

raziskavi moč ugotoviti, da smo še vedno veliko bolj tolerantni (v kolikor smo tolerantni) do 

priseljencev iz nam geografsko bližjih območij – kar navadno pomeni tudi priseljence iste 

rase in bližnjih oz. celo sosednjih narodov. Netoleranca se načeloma pri vseh skupinah precej 

poveča, ko sprašujemo o toleriranju in dovoljevanju priseljevanja iz revnejših regij izven 

Evrope. Je pa potrebno tudi omeniti, da je bilo pri vseh odgovorih relativno velik delež 

neopredeljenih respondentov, česar ni bilo pričakovati, saj je priseljevanje pogosto 'vroča' 

tema. Verjetno za Slovenijo to ne velja vedno, saj imamo relativno majhen delež priseljencev, 

kar so pokazali tako predstavljeni statistični podatki kot odgovori, pridobljeni iz ESS.  

 

Če čisto na koncu še intimno pomislim sam pri sebi, kako bi reagiral predvsem prvi trenutek, 

če bi mi sin ali hčerka pripeljala domov kot svojega partnerja temnopoltega Afričana ali 



48 
 

domorodca iz Avstralije (kot je primer iz meni dveh bližnjih krajev), bi bil to gotovo šok, vsaj 

v prvem trenutku. Predvsem za nas, ki smo bili vzgojeni v tradicionalnem vaškem okolju, kjer 

je bilo pravzaprav malo porok celo s partnerji iz drugih regij oziroma pokrajin. Spomnim se, 

še iz časa mojega otroštva,da so bile pogosto pripombe pri domačih in sorodnikih, če si nisi 

našel punce v domači ali sosednjih dveh dolinah. Šele v času velike ekspanzije industrije na 

tem področju Gorenjske, kjer živim, ko so dobesedno z avtobusi pobirali in vozili fante (še 

skoraj več pa dekleta) iz Štajerske in Prekmurja, kasneje tudi iz severne BIH, se je to 

spremenilo in tudi pri nas na tradicionalno zaprtem gorenjskem koncu se je začel t. im. 

melting pot - talilni lonec, ko so marsikateri stari ljudje razglabljali, da je mladina ponorela in 

da bo s takim mešanjem s priseljenci morala čisto propadla. Pa so se zadeve počasi umirile in 

tudi prve generacije teh priseljencev, sploh pa njihovi potomci, so zrasli v prave Gorenjce in 

hkrati ponosne Slovence. 
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PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Usmeritvena vprašanja 

 

Spraševalec vse intervjuvance osebno pozna, zato je v dogovoru z njimi uporabljena oblika 

tikanja, tudi zato, da je bilo vzdušje čim bolj neformalno, in da so morda ravno zaradi tega bili 

podani še bolj iskreni odgovori. 

 

-Ime, starost, kraj bivanja, izobrazba, zaposlitev, matična država. 

-Kdaj in kako si prišel(a) v Slovenijo? 

-Zakaj si se odločil(a), da zapustiš dom? Zakaj si prišel(a) ravno v Slovenijo? 

-Kakšni so bili prvi vtisi; kako so te sprejeli v okolju, kamor si se priselil(a) (sosedje, morda 

partnerjeva družina)? 

-Kaj pa so o tvoji selitvi menili tvoji domači, prijatelji, znanci? So te vsi podpirali? 

-Za slovenščino vemo, da je težak jezik. Kako je šlo v začetku? 

-Kako pa ti gre slovenščina danes, kje jo uporabljaš? 

-Ali lahko rečeva čisto iskreno – se ti je zdelo, da so te sprejeli takoj oz. kmalu za sebi 

enakega(o), ali so ti dali vedeti, da si kot tujec(ka) manj vreden(a)? 

-Kakšne izkušnje imaš z uradi in uradnimi osebam? 

-Kako hitro si dobil(a) službo in kdo ti je pri tem pomagal? 

-Kakšni so bili prvi tedni v službi – kako so te sprejeli sodelavci in kako je danes? 

-Kaj pa neformalne in prijateljske vezi? Si jih stkal(a) večinoma s Slovenci, ali pa po večini z 

drugimi priseljenci? 

-Če si vezan(a) oz. poročen(a): kako si se privadil(a) na morda drugačne navade in običaje 

partnerja in partnerjeve družine? Ali je tvoj partner iste narodnosti in iste religije - če ste 

verni? 

-Če si veren(a), kako je z vero in praznovanjem verskih praznikov v novem okolju? 

-Kaj pa politika? Ali spremljaš slovensko politiko, si morda pristaš ali član(ica) kake politične 

stranke? 

-Ali živiš v mestu ali na vasi? Kje misliš, da lepše sprejmejo tujce? 

-Meniš, da Slovenci enako (ne)sprejemajo priseljence iz različnih držav? Ali so morda le bolj 

vajeni »priseljencev iz juga«? 



 
 

-Ali meniš, da smo Slovenci strpen oz. toleranten narod, kar se tiče sprejemanja tujcev? 

-Se po tvojem mnenju morda pojavljajo značilne razlike v stopnji tolerantnosti po različnih 

skupinah Slovencev? So morda mlajši, nereligiozni, ljudje z liberalnimi (t. im. 'levičarskimi 

prepričanji'), živeči v mestu – na splošno bolj tolerantni do tujcev? 

-Lahko izpostaviš kakšne dobre in pa slabe lastnosti Slovencev?  

-Si bil kdaj deležen(a) kakšnih prikritih ali celo direktnih opazk ali celo žaljivk, ker si 

tujec(ka)? 

-V čem so te Slovenci najbolj razočarali? 

-Ali se imaš ti za Slovenca(ko)? 

-Če bi se še enkrat imel(a) možnost odločiti: ali bi ponovno prišel(a) sem in živel(a) v 

Sloveniji? 

 

Priloga 2: Intervjuji 

 

G. Nejko 

 

-Ime, starost, kraj bivanja, izobrazba, zaposlitev, matična država. 

Ime mi je Nejko. Star sem 48 let. Prihajam iz BiH, natančneje zahodni del Bosne, iz okolice 

Velike Kladuše. Živim pa v Kranju, zdaj že 28 let. 

 

-Kdaj in kako si prišel(a) v Slovenijo? 

Mislim, da če se dobro spomnim, da sem prišel v Slovenijo decembra leta 1984. Bilo je čisto 

naključje. Resnično ni bilo pravega razloga zakaj ravno sem. Lahko bi tudi šel kamorkoli 

drugam. 

 

-Zakaj si se odločil(a), da zapustiš dom? Zakaj si prišel(a) ravno v Slovenijo? 

Pri meni ni bil razlog služba. Hotel sem igrati nogomet. Hotel sem novo sredino in spoznati 

nove ljudi. 

 

-Kakšni so bili prvi vtisi; kako so te sprejeli v okolju, kamor si se priselil(a) (sosedje, 

morda partnerjeva družina)? 

Zame zelo prijetno. Ampak nič nisem bil presenečen. 'Fotr' (oče) je že prej delal v Sloveniji in 

kadarkoli je prišel (domov) je povedal, kako so ti ljudje prijazni in kako je Slovenija lepa 



 
 

dežela. Tako, da jaz nisem bil nič presenečen, samo sem dobil potrditev, kar sem že prej slišal 

od očeta. 

 

-Kaj pa so o tvoji selitvi menili tvoji domači, prijatelji, znanci? So te vsi podpirali? 

Ja mlad sem bil in normalno, da tega v začetku niso sprejeli tako ravnodušno. Ampak, ko so 

videli rezultate mojega enoletnega bivanja v Sloveniji, so bili pa zadovoljni. 

 

-Za slovenščino vemo, da je težak jezik. Kako je šlo v začetku? 

Kar v redu je bilo. Hitro sem se naučil. Začel sem brat, gledat televizijo, tako da kmalu ni bilo 

nobenih problemov. 

 

-Kako pa ti gre slovenščina danes, kje jo uporabljaš? 

Gre mi v redu. Mislim, da sedaj, ko grem v Bosno, da se lažje izražam v slovenščini kot pa v 

maternem jeziku. 

 

-Ali lahko rečeva čisto iskreno  – se ti je zdelo, da so te sprejeli takoj oz. kmalu za sebi 

enakega(o), ali so ti dali vedeti, da si kot tujec(ka) manj vreden(a)? 

Še do danes se nisem nikoli počutil kot tujec. Ali pa tudi nikoli nisem imel take družbe, da bi 

to opazil. Nikoli pa tudi nisem dajal vtisa drugačnosti. 

 

-Kakšne izkušnje imaš z uradi in uradnimi osebam? 

Zelo, zelo presenetljivo, ampak tukaj je vse 'štimalo'. Potni list sem dobil v doglednem času, 

tudi kakršnikoli drug dokument. Danes je problem, ko greš v Bosno, pa nekaj hočeš (urediti), 

potem pa tri dni rabiš. 

 

-Kako hitro si dobil(a) službo in kdo ti je pri tem pomagal? 

Pomagali so tisti ljudje, ki so bili pri nogometnem klubu, kjer sem igral nogomet. Oni so me 

priporočili in sem brez problemov dobil službo. 

 

-Kakšni so bili prvi tedni v službi – kako so te sprejeli sodelavci, in kako je danes? 

Odlično. Bilo je dosti 'mešanih' ljudi iz takratnih republik. Sedaj so to države. Enkratno, res! 

 

-Kaj pa neformalne in prijateljske vezi? Si jih stkal(a) večinoma s Slovenci, ali pa po 

večini z drugimi priseljenci? 



 
 

Zelo različno, zelo različno! Velik Slovencev imam za prijatelje in sosede. Pa tudi ljudi iz 

drugih držav oziroma nekdanjih republik. 

 

-Če si vezan(a) oz. poročen(a): kako si se privadil(a) na morda drugačne navade in 

običaje partnerja in partnerjeve družine? Ali je tvoj partner iste narodnosti in iste 

religije - če ste verni? 

Isto, isto (iste narodnosti). 

 

-Če si veren(a), kako je z vero in praznovanjem verskih praznikov v novem okolju? 

Tisto, kar je verskih praznikov, bolj v ožjem krogu. Tisti prazniki na nivoju države, so pa 

seveda regulirani z zakonom, če je prost dan glede dela. 

 

-Kaj pa politika? Ali spremljaš slovensko politiko, si morda pristaš ali član(ica) kake 

politične stranke? 

Nisem član nobene stranke. Sem pa zelo na tekočem, kajti to je pač naša sedanjost. Nisem pa 

vezan na nobeno opcijo! 

 

-Ali živiš v mestu ali na vasi? Kje misliš, da lepše sprejmejo tujce? 

Mislim, da je veliko več priložnosti za tujce v mestu. So pa izjemoma tudi taki ljudje, ki so 

prišli z dežele in so vajeni takega dela (podeželskega). Njim je veliko lažje na podeželju. 

 

-Meniš, da Slovenci enako (ne)sprejemajo priseljence iz različnih držav? Ali so morda le 

bolj vajeni »priseljencev iz juga«? 

Razlika je. Je razlika! Mislim da so bolj dobrodošli ljudje iz nekdanjih republik Jugoslavije, 

kot pa če vzamem za primer Romuni, Bolgari. Mislim, da je to to! 

 

-Ali meniš, da smo Slovenci strpen oz. toleranten narod, kar se tiče sprejemanja tujcev? 

Sigurno! Sigurno strpen in toleranten narod. Glede negativnih primerov teh ljudi - so bili sami 

krivi, če so se pokazali v taki luči! 

 

-Se po tvojem mnenju morda pojavljajo značilne razlike v stopnji tolerantnosti po 

različnih skupinah Slovencev? So morda mlajši, nereligiozni, ljudje z liberalnimi (t. im. 

'levičarskimi prepričanji'), živeči v mestu – na splošno bolj tolerantni do tujcev? 

Sigurno so. Ker tukaj je kar nekaj faktorjev. Glasba jih zbližuje, pa klubi, pa druženja. 



 
 

-Lahko izpostaviš kakšne dobre in pa slabe lastnosti Slovencev?  

Ja, dobre so te da so Slovenci zelo delaven, zelo strpen narod. Ne vem pa, kaj bi bilo slabega. 

Ne vem - morda ta zavistnost slovenska, čeprav je verjetno to povsod. 

 

-Si bil kdaj deležen(a) kakšnih prikritih ali celo direktnih opazk ali celo žaljivk, ker si 

tujec(ka)? 

Nikoli. Prav nikoli! 

 

-V čem so te Slovenci najbolj razočarali? 

Nikoli me niso. 

 

-A se imaš ti za Slovenca(ko)? 

Nimam se za Slovenca. Se pa dobro počutim v tem okolju. 

 

-Če bi se še enkrat imel(a) možnost odločiti: ali bi ponovno prišel(a) sem in živel(a) v 

Sloveniji? 

Absolutno! To pa definitivno! 

 

Ga. Semira 

 

-Ime, starost, kraj bivanja, izobrazba, zaposlitev, matična država. 

Sem Semira. Prihajam iz Bihača, iz BIH. 

 

-Kdaj in kako si prišel(a) v Slovenijo? 

Prišla sem v Slovenijo 1989. leta. 

 

-Zakaj si se odločil(a), da zapustiš dom? Zakaj si prišel(a) ravno v Slovenijo? 

Mož je najprej prišel (v Slovenijo). Pol (potem) sem pa za njim prišla. 

 

-Kakšni so bili prvi vtisi; kako so te sprejeli v okolju, kamor si se priselil(a) (sosedje, 

morda partnerjeva družina)? 

Službo sem dobila takoj, prvi mesec. Bila sem zadovoljna. Dobro so me sprejeli. 

 

-Kaj pa so o tvoji selitvi menili tvoji domači, prijatelji, znanci? So te vsi podpirali? 



 
 

Ni jim bilo vseeno za to, da bi šla. Samo to je bila moja odločitev. Tako smo naredili in tako 

je. 

 

-Za slovenščino vemo, da je težak jezik. Kako je šlo v začetku? 

Sigurno, da je težak. Meni so dosti pomagale sodelavke, mož malo, pa še sama sem se učila. 

 

-Kako pa ti gre slovenščina danes, kje jo uporabljaš? 

Tu povsod, tudi doma. Ko pa gremo dol (v Bosno) pa uporabljamo naš materni jezik. 

 

-Ali lahko rečeva čisto iskreno  – se ti je zdelo, da so te sprejeli takoj oz. kmalu za sebi 

enakega(o), ali so ti dali vedeti, da si kot tujec(ka) manj vreden(a)? 

Jaz čutila nisem (da sem tujka). Kaj je bilo pa vmes, zadaj, pa ne morem povedat, če je bilo 

kaj narobe. Jaz sem se počutila normalno, kot bi bila tu rojena. 

 

-Kakšne izkušnje imaš z uradi in uradnimi osebam? 

Malo smo imeli težave na občini, pa se je hitro uredilo. Ni bilo ne vem kaj posebnega, edino 

za stalno prebivališče nekaj (malih težav). 

 

-Kako hitro si dobil(a) službo in kdo ti je pri tem pomagal? 

Takoj.  

 

-Kakšni so bili prvi tedni v službi – kako so te sprejeli sodelavci, in kako je danes? 

Dobro. Ni bilo nobenih težav. 

 

-Kaj pa neformalne in prijateljske vezi? Si jih stkal(a) večinoma s Slovenci, ali pa po 

večini z drugimi priseljenci? 

Povsod imamo prijatelje, med vsemi narodnostmi. Tu okrog se z vsemi družimo, ne gledamo, 

od kje so. 

 

-Če si vezan(a) oz. poročen(a): kako si se privadil(a) na morda drugačne navade in 

običaje partnerja in partnerjeve družine? Ali je tvoj partner iste narodnosti in iste 

religije - če ste verni? 

Midva z možem sva iste narodnosti in iste religije. Normalno praznujemo naše in slovenske 

praznike. Otroci so pač tukaj rojeni in gredo tukaj v šolo. 



 
 

 

-Če si veren(a), kako je z vero in praznovanjem verskih praznikov v novem okolju? 

Če je velika noč, se isto peče pecivo, potica in piškoti. Ali pa če je naš muslimanski praznik 

Bajram, isto se to dela, peče. 

 

-Kaj pa politika? Ali spremljaš slovensko politiko, si morda pristaš ali član(ica) kake 

politične stranke? 

Nisem pristaš nobene stranke. Spremljam (politiko) tako kot ti ali drugi, kajti ne morem 

narediti nobene spremembe in nimam kaj! 

 

-Ali živiš v mestu ali na vasi? Kje misliš, da lepše sprejmejo tujce? 

Prvo, ko smo prišli, smo bili na vasi. Zdaj smo pa v mestu. Mislim, da ni nobene razlike. Vsaj 

jaz nisem čutila nobene razlike. 

 

-Meniš, da Slovenci enako (ne)sprejemajo priseljence iz različnih držav? Ali so morda le 

bolj vajeni »priseljencev iz juga«? 

Mislim, da ni nobenih posebnih razlik. 

 

-Ali meniš, da smo Slovenci strpen oz. toleranten narod, kar se tiče sprejemanja tujcev? 

Jaz mislim, da so. 

 

-Se po tvojem mnenju morda pojavljajo značilne razlike v stopnji tolerantnosti po 

različnih skupinah Slovencev? So morda mlajši, nereligiozni, ljudje z liberalnimi (t. im. 

'levičarskimi prepričanji'), živeči v mestu – na splošno bolj tolerantni do tujcev? 

To pa točno ne bi vedela. Verjetno enako. 

 

-Lahko izpostaviš kakšne dobre in pa slabe lastnosti Slovencev? 

Kaj jaz vem? Normalno, da so večinoma pozitivne. 

 

-Si bil kdaj deležen(a) kakšnih prikritih ali celo direktnih opazk ali celo žaljivk, ker si 

tujec(ka)? 

Slišala nisem nikoli. 

 

-V čem so te Slovenci najbolj razočarali? 



 
 

Ne. Ne bi rekla (da so me sploh razočarali). 

 

-A se imaš ti za Slovenca(ko)? 

Ne. Ne smatram se za Slovenko. Ne moreš biti Slovenec, ko pa nisi rojen tukaj. Živiš 

normalno tu, ampak ne moreš se zdajle kar imeti za Slovenca. 

 

-Če bi se še enkrat imel(a) možnost odločiti: ali bi ponovno prišel(a) sem in živel(a) v 

Sloveniji? 

Ponovno bi prišla. Jaz nisem imela slabe izkušnje. Jaz sem zadovoljna, normalno vse poteka. 

Še enkrat bi prišla istim putem. 

 

Ga. Belki 

 

-Ime, starost, kraj bivanja, izobrazba, zaposlitev, matična država. 

Sem Belki iz Kolumbije. Živim v Idriji pri Bači na Tolminskem. Po izobrazbi sem 

ekonomistka in delam v podjetju TKK kot komercialistka za prodajo v tujini.  

 

-Kdaj in kako si prišel(a) v Slovenijo? 

Jaz sem prišla v Slovenijo poleti leta 1999 in sem prišla, ker sem spoznala Slovenca v 

Kolumbiji. On je potoval s kolesom okoli sveta. Ko sem ga spoznala, sva nekaj časa potovala 

skupaj. Potem sva se zmenila, da se bova poročila in živela tukaj v Sloveniji. 

 

-Zakaj si se odločil(a), da zapustiš dom? Zakaj si prišel(a) ravno v Slovenijo? 

Simpatija je bila glavni razlog, da sem prišla v Slovenijo. Najprej sem prišla sama, mož je 

potoval naprej s kolesom. Tako sem prišla sama k njegovi družini. Nisem se mogla niti 

sporazumeti, ker sem zelo slabo govorila angleško takrat. Starejši domačini pa niso znali niti 

angleško, nič drugega kot slovensko, le malo italijansko in to je še najbolj pomagalo pri 

sporazumevanju. 

 

-Kakšni so bili prvi vtisi; kako so te sprejeli v okolju, kamor si se priselil(a) (sosedje, 

morda partnerjeva družina)? 

Moževi starši so bili presenečeni in za njih je bila to velika skrb, ker so se hoteli sporazumet z 

mano, ampak vse je bilo težko. Samo počasi je šlo. 

 



 
 

-Kaj pa so o tvoji selitvi menili tvoji domači, prijatelji, znanci? So te vsi podpirali? 

Glede na to, da sem takrat šla od doma z namenom, da potujem s kolesom, je bilo upanje, da 

se vrnem nazaj enkrat, ko bo konec potovanja in da ostanem v Kolumbiji. Veliko let so 

potrebovali, da so se sprijaznili s tem, da sem se odločila, da živim tu v Sloveniji. Moji 

domači so bili bolj kot presenečeni pravzaprav šokirani. Slovenija ni bila za njih znana država 

in je bila le ena točka na Balkanu. Takrat je bila tam tudi vojna. Vsi so mislili, da odhajam v 

deželo vojne in da je to res nora zadeva. 

 

-Za slovenščino vemo, da je težak jezik. Kako je šlo v začetku? 

Moram priznati, da je bilo v začetku veliko napak. Tudi sedaj je veliko odvisno od 

razpoloženja. Enkrat se mi zdi, da govorim zelo dobro, drugič pa, kot da sem prvi dan v 

Sloveniji. Mislim, da razpoloženje veliko vpliva na to. Ampak se potrudim, da z vsemi 

govorim slovensko, tudi če ni sto odstotkov pravilno. Uporabljam to, kar je v Sloveniji treba 

uporabit in to je slovenski jezik. 

 

-Kako pa ti gre slovenščina danes, kje jo uporabljaš? 

Kot vidiš, se trudim (smeh). Slovensko govorim povsod, razen, ko grem na obisk k domačim 

v Kolumbijo. Pa z otrokoma seveda govorim špansko, no trudim se, da čim več. Navsezadnje 

je to moj in njun materni jezik, in moja želja je, da ga obvladata. 

 

-Ali lahko rečeva čisto iskreno  – se ti je zdelo, da so te sprejeli takoj oz. kmalu za sebi 

enakega(o), ali so ti dali vedeti, da si kot tujec(ka) manj vreden(a)? 

Glede na to, da jaz živim v majhni vasici, kjer sem prvih osem let imela veliko dela z 

majhnimi otroci in gradila hišo z možem, nisem imela veliko kontaktov z drugimi ljudmi. Za 

tisti ozki krog pa nisem nikoli čutila, da me obravnavajo kot tujko. Pri njih sem čutila toplino 

in da sem dobro sprejeta. In tudi s tretjimi, bolj oddaljenimi ljudmi, nikoli nisem imela tega 

občutka. Ne morem reč, da nikoli nihče ne bo rekel, da sem tujka, ampak nikoli nisem 

direktno čutila tega. 

 

-Kakšne izkušnje imaš z uradi in uradnimi osebam? 

Tudi tu se moram pohvaliti, da nikoli nisem imela nobene komplikacije. Mislim da je zelo 

pripomoglo, da sem jaz iz majhne vasice in na upravni enoti se vsi nekako poznajo in vsi so 

mi pomagali, tudi ko se je pisala kakšna dokumentacija. Nikoli nisem imela nobene 

komplikacije, vse je bilo pravočasno in ljudje so bili zelo prijazni. Mislim, da je pri meni tu 



 
 

pripomoglo to, da tudi če sem zelo slabo govorila slovensko, sem se potrudila, da na uradih 

govorim slovensko in ljudje so cenili ta trud. 

 

-Kako hitro si dobil(a) službo in kdo ti je pri tem pomagal? 

Jaz sem dobila prvo službo v proizvodnji, ker nisem mogla takoj nostrificirati diplome iz 

Kolumbije, in sicer že takoj prvi dan, ko sem dobila delovno dovoljenje. V proizvodnji sem 

delala od leta 2003 do leta 2006 – nekje 4 leta. Ko sem dobila nostrifikacijo in so bili otroci 

večji, sem se odločila, da ne bom imela več otrok, zato sem začela iskati službo v svojem 

poklicu. Takrat se mi je odprla priložnost na TKK, kjer so iskali nekoga, ki govori španski 

jezik in sem 'probala' in sem bila sprejeta. 

 

-Kakšni so bili prvi tedni v službi – kako so te sprejeli sodelavci,  in kako je danes? 

Prva služba je bila v proizvodnji - to je bila ena majhna tovarna tu blizu doma in ta proces je 

bil tudi v redu, ker to je bila služba, v kateri mi ni bilo treba veliko govorit slovensko, ker 

takrat tudi nisem veliko znala. Ljudje so mi pomagali, ampak tudi ni bilo nobene zahteve, da 

moraš govorit tekoče, ampak sem samo delala na liniji. Spoznavala sem, kakšen je način dela 

v firmi, ker je čisto drugačen, kakor pri nas. Bila je ena taka lahka, blaga šola. Ko sem prišla 

delat na TKK, je bila to druga zgodba. Tam je bilo treba pisati, govoriti, in ne samo v 

slovenščini, tudi v drugih jezikih, kar je bilo veliko bolj zahtevno. Ker sem bila sprejeta za to 

službo, ki ima določene zahteve, so ljudje pričakovali, da to izpolnim. Bilo je kar v redu. V 

začetku je bilo težko, a sem se dobro znašla. 

 

-Kaj pa neformalne in prijateljske vezi? Si jih stkal(a) večinoma s Slovenci, ali pa po 

večini z drugimi priseljenci? 

Kar se tiče domačinov, imam največ kontaktov zaradi otrok, ki hodijo v šolo, na razne krožke 

in dejavnosti. Potem spoznaš druge starše podobne starosti, izobrazbe. To je kar prijetna 

zadeva. Kar se tiče tujcev, poznam tudi veliko ljudi. Vedno pride nekdo in reče «v tem kraju 

je tudi ena oseba iz druge države« in je prijetno priti v stik tudi z ljudmi iz druge države. 

Nekako smo si v oporo in pomagamo drug drugemu, če je treba. 

 

-Če si vezan(a) oz. poročen(a): kako si se privadil(a) na morda drugačne navade in 

običaje partnerja in partnerjeve družine? Ali je tvoj partner iste narodnosti in iste 

religije - če ste verni? 



 
 

Imava isto religijo. Zmeraj sem poskušala, da spoštujem vse tiste navade, ki jih imajo ljudje 

tu, če tudi so drugačne, in živeti po teh navadah. Mislim, da je to delovalo v redu in spoštujem 

tudi vsak praznik, ki ga imajo tukaj. V majhni vasici se take zadeve preživijo bolj mirno. In če 

se nočeš vključit, se držiš bolj nazaj, nobeden te ne bo silil v nekaj. Moraš pa biti del tega! 

 

-Če si veren(a), kako je z vero in praznovanjem verskih praznikov v novem okolju? 

Seveda so verski prazniki bolj izraziti na vasi. Seveda se pogleda kdo gre v nedeljo k maši in 

kdo ne. 

 

-Kaj pa politika? Ali spremljaš slovensko politiko, si morda pristaš ali član(ica) kake 

politične stranke? 

Sem spremljala politiko in sem tudi rada brala sobotno prilogo Dela. Po zadnjih dogodkih pa 

sem se odločila, da je to samo še mučenje. Politiko sem spremljala samo od zunaj, nisem 

članica nobene politične stranke. Vsa struktura je tako mutirana, skorumpirana, da se mi ne 

zdi vredno več spremljati politike. 

 

-Ali živiš v mestu ali na vasi? Kje misliš, da lepše sprejmejo tujce? 

Jaz pač živim v mali vasici. Mislim, pa da ni razlike med vasjo in mestom, sploh, če 

sprejemaš navade domačinov in se trudiš govoriti slovensko. 

 

-Meniš, da Slovenci enako (ne)sprejemajo priseljence iz različnih držav? Ali so morda le 

bolj vajeni »priseljencev iz juga«? 

Mislim, da je samo to, da ste bolj vajeni priseljencev iz bivše Jugoslavije, ki so tukaj tudi že 

40 let in več. Vedno se najde nekdo, ki je tam doma, ali pa ima sorodnike v Bosni. To je v 

Sloveniji nekaj običajnega.  

 

-Ali meniš, da smo Slovenci strpen oz. toleranten narod, kar se tiče sprejemanja tujcev? 

Ja, seveda, zelo lepo sprejemate tujce, ki pridejo k vam. Sama sem vedno dobivala le 

pozitivne občutke, nikoli mi nihče ni rekel nič slabega, samo zato, ker sem tujka. 

 

-Se po tvojem mnenju morda pojavljajo značilne razlike v stopnji tolerantnosti po 

različnih skupinah Slovencev? So morda mlajši, nereligiozni, ljudje z liberalnimi (t.im. 

'levičarskimi prepričanji'), živeči v mestu – na splošno bolj tolerantni do tujcev? 



 
 

Ne, mislim da ni nobenih razlik. Vsi domačini v vasi, tudi starejši, so me lepo sprejeli, tudi ko 

grem v Tolmin, ali v Novo Gorico, vsi so prijazni do mene. Tako da mislim, da res ni 

opaznejših razlik. 

 

-Lahko izpostaviš kakšne dobre in pa slabe lastnosti Slovencev?  

Mislim, da ste Slovenci res zelo prijazni, imate lepo deželo. Žal pa ste premalo ponosni nanjo, 

na svoj narod. Mislim, da preveč popuščate tujcem, niste domoljubi. Če pride k vam nekdo, ki 

govori angleško, ga boste takoj pozdravili v njegovem jeziku – mnogo ljudi bo celo zelo 

navdušenih, da lahko spregovorijo vsaj nekaj besed v angleščini. Bi bilo pa seveda drugače, 

če bi prišel nekdo iz področja bivše Jugoslavije – odnos do njega, če ne bi znal slovenščine, bi 

bil popolnoma drugačen. Moram pa reči še nekaj glede zavisti, na katero ste kar nekako 

ponosni in jo razglašate za nacionalno posebnost. Sama mislim, da niste v osnovi nič drugačni 

od ostalih narodov – povsod po svetu je zavist, tudi pri nas v Kolumbiji. Ste pa res edini, ki 

ste nanjo ponosni. 

 

-Si bil kdaj deležen(a) kakšnih prikritih ali celo direktnih opazk ali celo žaljivk, ker si 

tujec(ka)? 

Ne, zase moram res reči, da nikoli. Vedno so me vsi lepo sprejeli, tako vaščani, kot tudi drugi 

ljudje, povsod, kamor sem prišla. Tudi na uradih so bili vedno zelo prijazni do mene. Sem pa 

opazila primere, ko so se isti ljudje popolnoma drugače obnašali do tujcev. Sama poznam kar 

nekaj primerov, ko so ljudje že več kot trideset let nazaj prišli sem v Slovenijo, največ iz BIH 

in iz Srbije, pa še vedno ne znajo ali nočejo govoriti Slovensko. Mislim, da teh priseljencev 

ljudje res ne marajo preveč, ker se niti ne potrudijo, da bi vsaj poskusili v slovenščini. Pri 

meni je bilo drugače, sama sem se vedno trudila, vsaj nekaj besed, pa vsaj dober dan in hvala 

na začetku. Pa nikoli nisem imela težav, ljudje so mi potem vedno poskušali pomagati, ko so 

videli, da se trudim tudi sama. 

 

-V čem so te Slovenci najbolj razočarali? 

Ne morem reči nič takega, ne. Ne bi mogla reči, da so me v čem razočarali. 

 

-A se imaš ti za Slovenca(ko)? 

Ja, definitivno se imam za Slovenko. Tukaj živim in tukaj imam družino! Tu je moja dežela. 

Seveda pogrešam Kolumbijo – samo to je drugače. Kolumbija je kot moja mati, nikoli je ne 



 
 

bom pozabila, in seveda bi jo rada še večkrat obiskala, a tukaj je sedaj moj dom, tu sem 

srečna. 

 

-Če bi se še enkrat imel(a) možnost odločiti: ali bi ponovno prišel(a) sem in živel(a) v 

Sloveniji? 

Še enkrat bi se tako odločila, ker imam rada svojega moža in svojo družino, ker je Slovenija 

lepa dežela in ker je tukaj dobra kvaliteta življenja. Če ne bi bilo tako, se ne bi trudila, da si 

tukaj uredim življenje in ne bi postala tudi državljanka Slovenije. 

 

G. John 

 

-Ime, starost, kraj bivanja, izobrazba, zaposlitev, matična država. 

John, star sem 42 let, bivam v Grahovem ob Bači. Po izobrazbi sem gimnazijski maturant, 

trenutno sem sobodajalec, prihajam pa iz Irske. 

 

-Kdaj in kako si prišel(a) v Slovenijo? 

Leta 2005 sem prišel sem na ribiške počitnice. Leta 2006 sem se vrnil nazaj in kupil to hišo. 

 

-Zakaj si se odločil(a), da zapustiš dom? Zakaj si prišel(a) ravno v Slovenijo? 

Da zapustim Irsko, sem se odločil, ker sem tam delal v marketingu; običajno je bilo to 65, 70, 

celo 75 ur na teden. Pred to službo pa sem bil lastnik puba v Franciji. Delo v marketingu je 

bilo enostavno prenaporno, zato sem se odločil, da ne bom nadaljeval s to kariero. Spomnil 

sem se namreč na Slovenijo, kjer sem bil leto poprej na ribiških počitnicah, in tam mi je bilo 

res lepo, zato sem se odločil, da se vrnem v Slovenijo, in da si tu kupim hišo (v Grahovem). 

 

-Kakšni so bili prvi vtisi; kako so te sprejeli v okolju, kamor si se priselil(a) (sosedje, 

morda partnerjeva družina)? 

Prvi vtisi so bili zagotovo, da sem prišel v prelepo državo. Tudi prvi domačini, s katerimi sem 

se srečal, so mi dali občutek, da sem zelo dobrodošel, tako sosedje kot drugi ljudje v 

Grahovem. 

 

-Kaj pa so o tvoji selitvi menili tvoji domači, prijatelji, znanci? So te vsi podpirali? 

Moja družina in prijatelji so bili že navajeni, da živim v tujini, kot prej v Franciji in Avstraliji. 

Za Slovenijo sprva niso vedeli, kje bi sploh bila. Ko pa so se pozanimali o tem, jim nato ni 



 
 

bilo jasno, zakaj bi hotel živeti v državi, kjer ne morem govoriti svojega maternega jezika. So 

bili res vsi veseli, da me lahko podprejo pri moji odločitvi. 

 

-Za slovenščino vemo, da je težak jezik. Kako je šlo v začetku? 

Kot razumete, je bolj ali manj bilo tako, kot je sedaj; zelo je bilo težko. Zelo težko. Še danes 

mi je slovenščina zelo težka. 

 

-Kako pa ti gre slovenščina danes, kje jo uporabljaš? 

V redu je, nekaj slovenščine razumem. Je pa že dovolj dejstvo, da poteka tale intervju v 

angleščini. Še vedno se borim s slovenščino. Verjetno, ker nisem bil veliko v stiku z njo. Tole 

hišo gradim in obnavljam sam. Zato slovenščine res ne govorim. Upam pa, da bo prihodnje 

leto bolje, ko se nameravam vpisati na tečaj, in upam, da se bo izboljšala. 

 

-Ali lahko rečeva čisto iskreno  – se ti je zdelo, da so te sprejeli takoj oz. kmalu za sebi 

enakega(o) ali so ti dali vedeti, da si kot tujec(ka) manj vreden? 

Običajni ljudje so me sprejeli kot sebi enakega, v nobenem primeru mi niso dali občutka, da 

bi bil vreden manj kot oni. Toda kar se tiče uradov – tam ti dajo občutek, da si neke vrste 

vsiljivec. 

 

-Kakšne izkušnje imaš z uradi in uradnimi osebam? 

Ko sem imel opravka z birokracijo na uradih ali s policijo, sem se res počutil kot vsiljivec, 

pogosto niso bili tako vljudni, kot bi morali biti. 

 

-Kako hitro si dobil(a) službo in kdo ti je pri tem pomagal? 

Torej, v bistvu nisem iskal službe, ker sem vedel, da bom delal na tejle hiši vsaj 3 do 4 leta. 

Seveda pa bom, ko dokončam tole hišo, delal kot sobodajalec in gostinec. Nikoli tako zares 

nisem iskal službe v Sloveniji, saj sem vedno vedel, da bom samozaposlen.  

 

-Kakšni so bili prvi tedni v službi – kako so te sprejeli sodelavci,  in kako je danes? 

Lahko spustimo tole vprašanje, kajne? 

 

-Kaj pa neformalne in prijateljske vezi? Si jih stkal(a) večinoma s Slovenci, ali pa po 

večini z drugimi priseljenci? 



 
 

Oboje, imam kar nekaj dobrih prijateljev Slovencev, ter enega ali dva angleška prijatelja in 

enega Kanadčana – vsi so tukaj v Sloveniji. 

 

-Če si vezan(a) oz. poročen(a): kako si se privadil(a) na morda drugačne navade in 

običaje partnerja in partnerjeve družine? Ali je tvoj partner iste narodnosti in iste 

religije - če ste verni? 

Torej, nisem poročen (smeh). Toda moja partnerka, ona je Angležinja. Ja, oba pripadava isti 

veroizpovedi, toda nobeden od naju ni zares religiozen. Sva katoličana, toda tega ne 

prakticirava. 

 

-Če si veren(a), kako je z vero in praznovanjem verskih praznikov v novem okolju? 

Praznujem božič tako, da grem domov (smeh). Veliko noč pa praznujem tu. 

 

-Kaj pa politika? Ali spremljaš slovensko politiko, si morda pristaš ali član(ica) kake 

politične stranke? 

Absolutno me ne zanima slovenska politika, in sploh nobena politika, ker verjamem, da ne bo 

naredila nič za mene osebno. Ne, in nisem član nobene stranke, in nikdar nisem bil. V moji 

domači državi sem volil, ker je to pravica. Ne, sploh nisem oseba, ki bi se ukvarjala s politiko.  

 

-Ali živiš v mestu ali na vasi? Kje misliš, da lepše sprejmejo tujce? 

No, živim zunaj vasi. Ko grem v Ljubljano, so ljudje prijazni do mene. Vaščani tukaj so 

prijazni do mene, ko grem v Tolmin, so ljudje prijazni do mene. Nikoli nisem izkusil nobene 

negativnosti do tujcev sploh.  

 

-Meniš, da Slovenci enako (ne)sprejemajo priseljence iz različnih držav? Ali so morda le 

bolj vajeni »priseljencev iz juga«? 

Mislim da so manj tolerantni do imigrantov iz republik bivše Jugoslavije, sploh BIH, ne 

recimo Hrvaške. Da, nasploh, najbolj do priseljencev iz BIH in Vzhoda. Precej različen je 

odnos do njih ter na drugi strani do priseljencev z Zahoda. 

 

-Ali meniš, da smo Slovenci strpen oz. toleranten narod, kar se tiče sprejemanja tujcev? 

Ja, mislim da ste toleranten narod. Da, res mislim da ste. Vsaka država ima sedaj tujce, tudi 

Irska in Anglija recimo. Da, mislim da Slovenci niste nič manj tolerantni kot drugi evropski 

narodi. 



 
 

-Se po tvojem mnenju morda pojavljajo značilne razlike v stopnji tolerantnosti po 

različnih skupinah Slovencev? So morda mlajši, nereligiozni, ljudje z liberalnimi (t.im. 

'levičarskimi prepričanji'), živeči v mestu – na splošno bolj tolerantni do tujcev? 

Ne verjamem, da obstaja večja razlika. Razlika je le v tem, da mlajši znajo komunicirati v 

angleščini; starejši ne znajo. Vsi pa so zelo prijazni, tudi če ne razumejo, ti dajo roko v 

pozdrav, itd. 

 

-Lahko izpostaviš kakšne dobre in pa slabe lastnosti Slovencev? 

Dobra stvar Slovenije je, da je lepa dežela. Hm, dobre in slabe lastnosti? Dobra lastnost 

Slovencev je, da so prijazni ljudje. Njihova slaba lastnost, gledano iz zahodnega stališča, pa 

je, da nimajo etike, odnosa do dela. Me razumete? Na primer, na Irskem, če nekdo dela v 

gradbeništvu, se ne bo ustavil vsako uro za pivo. In ko dela, dela trdo. V Sloveniji imate bolj 

mediteranski način dela (smeh). Vse je bolj 'na izi'. In tako to ne morete šteti za dobro 

lastnost, če morate plačati nekomu, da dela za vas. Če pa pogledate s stališča načina in 

kvalitete življenja, je to dobra lastnost. To je pravzaprav edina slaba lastnost, ki jo lahko 

omenim. Pa še nekaj sem se spomnil. Presenetila me je tudi malo prikrita zavist, zlasti do 

tujcev. V času, ko sem tu, je v te kraje prišlo kar nekaj tujcev, zlasti Angležev, ki so si tu 

kupili hiše. No, veliko jih je tudi vmes že odšlo (smeh). Domačini, so bili neverjetno zavistni, 

kako lahko kar pridejo sem in pokupijo hiše. Niso se pa zavedali, da imajo ti ljudje doma 

visoke kredite. 

 

-Si bil kdaj deležen(a) kakšnih prikritih ali celo direktnih opazk ali celo žaljivk, ker si 

tujec(ka)? 

Ne, nikoli in nikdar, nič takega ni bilo. 

 

-V čem so te Slovenci najbolj razočarali? 

Ne, nikoli me niso razočarali, za nič ne morem biti razočaran. 

 

-A se imaš ti za Slovenca(ko)? 

Ne, nimam se za Slovenca. Sem Irec in vedno bom. Ni to, da ne bi hotel biti Slovenec; 

preprosto, sem sem se priselil, ko sem bil star 40 let in bilo je že prepozno, da bi se spremenil.  

 

-Če bi se še enkrat imel(a) možnost odločiti: ali bi ponovno prišel(a) sem in živel(a) v 

Sloveniji? 



 
 

Da, zagotovo bi še enkrat prišel. Mislim, da je tukaj prelepa država, in lep način življenja. 


