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I. UVOD 
 

Vse težje gospodarske razmere na svetovnih trgih so že pred koncem leta 2008 razkrile tudi 
številne, do tedaj prikrite, zaskrbljujoče strategije in prakse zaposlovanja tujih delavcev v 
Sloveniji. Neplačevanje socialnih prispevkov delavcev, zastrašujoče izkoriščanje delavcev, 
številne kršitve delovne zakonodaje, neprimernost namestitve delavcev in slabi delovni 
pogoji, so pritegnili pozornost strokovnih kot tudi drugih javnosti in opozorili na vakuum 
primernih ukrepov, ki bi ščitili pravice migrantov in zagotavljali socialno vključenost teh 
populacij.  

Zavod RS za zaposlovanje je z vključitvijo v operacijo Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007 – 2013 pridobil sredstva, ki omogočajo izpeljavo aktivnosti, 
ki poskušajo zagotavljati bolj enakopraven dostop do usposabljanja in izobraževanja 
delavcev migrantov ter s tem izboljšati njihov položaj na trgu dela in splošno socialno 
vključenost. Del teh aktivnosti je tudi projekt »Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in 
socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin«, katerega del je tudi pričujoča 
študija »Analiza potreb po izobraževanju, usposabljanju in drugih storitvah delavcev iz tretjih 
držav in njihovih družinskih članov v RS«.  

V okviru študije smo analizirali stanje na trgu dela, kot ga slikajo statistični podatki, ki jih zbira 
tako Zavod RS za zaposlovanje, kot tudi druge institucije, največ pri tem Statistični urad RS, 
in izvedli poglobljeno terensko raziskavo med delavci migranti in delodajalci o potrebah po 
dodatnem izobraževanju, usposabljanju in nekaterih drugih vidikih življenja in dela v 
Sloveniji. Te ugotovitve smo potem analizirali v luči že obstoječih programov usposabljanj in 
drugih storitev, ki se izvajajo za migranti ali pa se jih lahko udeležujejo tudi migranti. Predlogi 
in priporočila izhajajo iz ugotovitev opravljenih analiz ter podajajo tudi primeren način 
doseganja ciljne populacije s predlaganimi ukrepi. Struktura končnega poročila sledi 
določilom, ki so bila eksplicitno podana v pogodbi med naročnikom (Zavod RS za 
zaposlovanje) in izvajalcem (Evropsko središče Maribor) ter vmesnim koordiniranjem med 
predstavniki naročnika in predstavniki izvajalca.  
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II. ZAPOSLOVANJE DELAVCEV IZ TRETJIH DRŽAV V 
SLOVENIJI 

 

1. Socio-demografske značilnosti 
 

Slovenija je država z naraščajočim deležem državljanov tretjih držav. Ko govorimo o 
državljanih tretjih držav, ki imajo v Sloveniji prijavljeno bivališče vsaj eno leto, oz. ki ob 
prihodu v Slovenijo izrazijo namero tu ostati vsaj eno leto, oziroma je enoletni pogoj 
neprekinjenega bivanja v Sloveniji s strani uradnih organov razviden iz drugih utemeljenih 
indicev, mislimo predvsem na prebivalce 1 , ki niso državljani držav članic EU in članic 
skupnega evropskega ekonomskega prostora (Švica, Norveška, Islandija, Lihtenštajn etc.). V 
slovenskem primeru gre največ za prebivalce, ki so se v Slovenijo priselili z območja 
nekdanje Jugoslavije (Graf 1). 

 

1.2. Države izselitve 
 

Skupno je v Sloveniji približno 83.000 oseb z državljanstvom tretjih držav. Tudi v letu 2009 se 
je nadaljevalo priseljevanje v Slovenijo iz tradicionalnih območij priseljevanja (območje 
nekdanje SFRJ in ostale »tretje« države so prispevale tega leta 25.490 oseb). Nad polovico 
priselitev je prispevala Bosna in Hercegovina (51%), sledita pa Kosovo (14%) in Srbija 
(11%). Opazen je upad priselitev iz Hrvaške (6%), še vedno pa ostaja ustaljen delež drugih 
držav izven območja nekdanje SFRJ (10-15%). Ko gre za Hrvaško, je treba omeniti tudi 
znaten delež dnevno prekomejno mobilnih delavcev, ki sicer delajo v Sloveniji, a se vanjo 
formalno niso preselili, k čemur se bomo še vrnili v nadaljevanju. 

Graf 1: Državljani tretjih držav priseljeni v Slovenijo v letu 2009 (vir: SURS) 

                                                            

1 V letu 2008 se je pri objavljanju demografskih podatkov uveljavila pomembna metodološka sprememba, ki se 
najbolj kaže pri prikazovanju in analiziranju podatkov na nižjih prostorskih ravneh – občinah in naseljih. Po novi 
definiciji, ki je usklajena z definicijo prebivalstva in selivcev iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
statistikah skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (Uredba (ES) št. 862/2007), namreč štejemo osebe, na 
naslovu začasnega prebivališča, če imajo poleg stalnega prebivališča za eno leto ali več prijavljeno tudi začasno 
prebivališče. Po stari definiciji smo te osebe šteli na naslovu stalnega prebivališča (vir: SURS). 
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Ker mnogih podatkov po kriteriju državljanstva tretje države v Sloveniji različni registri ne 
zbirajo, smo kot približek vzeli kriterij države rojstva. Ta kriterij ima to slabost, da gre pri 
mnogih rojenih zunaj Slovenije za državljane Slovenije, čeprav se zaradi nadaljevanja 
priseljevanja v Slovenijo njihov delež postopno zmanjšuje. Po drugi strani pa lahko na 
podlagi teh podatkov ugotavljamo zastopanost posameznih držav rojstva in s tem 
ugotavljamo tipična emigracijska območja, ko govorimo o državah naslednicah nekdanje 
SFRJ. Na Grafu 1 vidimo, da je med delovno aktivnim prebivalstvom daleč na prvem mestu 
Bosna in Hercegovina (55%), sledita pa Hrvaška (19%) in Srbija (15%). 

Graf 2: Delovno aktivno prebivalstvo po državi rojstva (vir: SURS) 
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1.3. Struktura po aktivnosti 
 

Ko govorimo o stopnji brezposelnosti med tujci, je ta podatek težko ulovljiv, saj se mnogokrat 
zgodi, da oseba, ki delo izgubi, kmalu zapusti Slovenijo, saj se je zaradi rigoroznih določil 
imigracijske zakonodaje prisiljena izseliti. Vendar pa lahko na podlagi podatka o državi 
rojstva vsaj deloma sklepamo o stopnji brezposelnosti med tujci, ki v Sloveniji ostanejo v 
primeru brezposelnosti zaradi pridobljenega statusa, ki omogoča bivanje v Sloveniji tudi v 
primeru brezposelnosti. Na preglednici 1 predstavljamo take podatke. Iz njih lahko 
razberemo, da je najnižja stopnja brezposelnosti med državljani Bosne in Hercegovine, 
sledijo Kosovo, Hrvaška in Srbija. Le Črna Gora presega 10 odstotni delež brezposelnih 
oseb (Preglednica 1). 

Preglednica 1: Delovno aktivno prebivalstvo in brezposelne osebe po državi rojstva v 
Sloveniji leta 2009 (vir: SURS)  

Bosna in H Hrvaška Srbija Črna gora Kosovo Druge evroNEEVROP Neznano
Del. Aktivni 93,2 91,4 90,7 89,0 92,9 92,8 92,4 94,0
Brezposelni 6,8 8,6 9,3 11,0 7,1 7,2 7,6 6,0  

Zanimiv je tudi pojav dnevno mobilnih delavcev iz sosednjih držav. V našem primeru je 
pomembna le Hrvaška, saj so ostale tri sosede članice EU. Na primeru Hrvaške je razvidno, 
da zaradi bližine delovnih mest pomemben del (okrog 1800 delovnih mest) zasedajo 
prebivalci obmejnih območij Hrvaške s Slovenijo (Preglednica 1). Če to število dodamo k 
prebivalstvu Slovenije, ki imajo status »tujca« s hrvaškim državljanstvom, gre za 2,25-kratno 
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povečanje. Skupno število delavcev s hrvaškim državljanstvom bi v tem primeru presegalo 
15% (Preglednica 2). 

Preglednica 2: Dnevno prekomejno mobilno prebivalstvo sosednjih držav Slovenije v letih 
2009 in 2010 (vir: SURS) 

2009 2010
SKUPAJ Moški Ženske SKUPAJ Moški Ženske

Državljanstvo 2326 1859 467 2339 1874 465
Avstrija 1,8 1,8 2,1 2,4 2,6 1,9
Hrvaška 79,9 81,1 75,2 75,7 76,4 72,7
Italija 11,6 10,0 17,8 12,0 10,2 19,4
Madžarska 6,7 7,2 4,9 9,9 10,8 6,0  

Ko smo primerjali podatke predstavljene v obeh zgornjih preglednicah s podatki Zavoda RS 
za zaposlovanje, smo ugotovili precejšnja metodološka razhajanja v načinu zbiranja 
podatkov in v načinu njihovega agregiranja in časovno-prostorskega prezentiranja. Ena od 
ključnih razlik je v diferenciaciji na eni strani po statusu prijavljenega bivališča, oziroma po 
tipu delovnega dovoljenja na drugi strani. Tako najdemo med tujci po podatkih ZRSZ sredi 
leta 2011 skupno okrog 6.000 brezposelnih oseb, leto poprej pa jih je bilo le 4.000 (vir: 
ZRSZ). Upoštevajoč skupno približno 73.000 aktivnih oseb z državljanstvom tretjih držav v 
Sloveniji, gre pri teh za 8,2-odstotno brezposelnost. Ta je sicer narasla s 5,5% leta 2010, 
vendar še vedno za tretjino zaostaja za splošno stopnjo brezposelnosti v Sloveniji, ki znaša 
11,4% (vir: ZRSZ).  

 

1.4. Izobrazbena struktura 
 

Na Grafu 3 predstavljamo izobrazbeno strukturo državljanov tretjih držav v Sloveniji. Na 
podlagi podatkov iz leta 2009 lahko vidimo, da so »neizobraženi« tujci nasproti »izobraženim 
domačinom« neutemeljen stereotip. Pri državljanih Bosne in Hercegovine, ki jih je več kot 
polovica, vidimo, da jih je 60% srednješolsko izobraženih. Resda je relativno velik delež 
(39%) ljudi z osnovnošolsko izobrazbo, vendar temu ustreza struktura delovnih mest v 
Slovenji. Kar posredno razkriva ta preglednica, je precej bolj zaskrbljujoče. Namreč, da je 
struktura slovenskega gospodarstva zelo neproduktivna in nagnjena k dejavnostim nizke 
dodane vrednosti. Če vzamemo npr. državljane Bosne in Hercegovine, ki so nadpolovično 
zastopani med državljani »tretjih« držav v Sloveniji, gre pri tem v veliki meri za gradbeniški 
(61%), logistično-transportni, trgovinski in turistično-gostinski sektor (14%), ter za dejavnosti 
osnovne industrijske predelave surovin in materialov (17%), ki vse po vrsti zahtevajo delovno 
silo, ki jo bodo lastniki čimmanj plačali. Kljub temu je razveseljiv podatek, da se iz nekaterih 
držav, zlasti iz Hrvaške in neevropskih držav v veliki meri priseljujejo bolj izobraženi, kjer 
delež visoko izobraženih že presega 10%, osnovnošolska izobrazba pa je le še tretjinsko 
zastopana (npr. pri Hrvaški). 

Graf 3: Izobrazbena struktura prebivalstva Slovenije z državljanstvom »tretjih« držav, 
priseljenih v Slovenijo v letu 2009 (vir: SURS) 
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1.4.1. Posebna znanja 
 

Analiza zahtev delodajalcev kaže sistematično navajanje posebnih pogojev delodajalcev za 
zasedbo določenega ali določenih delovnih mest. Mnogokrat gre za zahtevano znanje kakih 
v Sloveniji manj prisotnih jezikov. Včasih pa se kot pogoji za zasedbo delovnega mesta 
pojavljajo pravzaprav delovni pogoji kot taki, npr. »sezonsko delo« ipd. Dokaj pogosto 
delodajalci med specifične pogoje za zasedbo delovnega mesta vpisujejo načine izbora 
bodočih kadrov, npr.: »avdicija« itn. Ko izločimo ta »balast«, kmalu ugotovimo tipične 
navezave med tipom delovnega mesta in zasedbenim pogojem zanj, ki pa niso nujno tudi 
kvantitativno pogoste, so pa očitne (npr. povezava znanja ukrajinskega jezika za delovno 
mesto plesalka).  

Zaradi različnega načina navajanja posebnih znanj in veščin kot pogojev za zasedbo 
delovnega mesta je pogosto prihajalo do vsebinsko različnih večkratnih navedb znotraj iste 
rubrike delovnega pogoja. Posebne pogoje so delodajalci navajali za več kot 13.000 delovnh 
mest, kar zaradi omenjenih razlogov seveda ni realno, temveč precej pretirano. To je še 
otežilo analizo, saj mnogokrat ni bilo možno grupiranje pogojev. Med najpogostejšimi pogoji 
za opravljanje določenega dela s strani tujca je navadno jezik, ki je specifičen in redkeje 
govorjen. Sledijo skupine specifičnih znanj, za katere v Sloveniji bodisi ni uradno priznanih 
potekajočih programov izobraževanj in usposabljanj bodisi ni dovolj usposobljenih kadrov s 
tega področja (npr. program varjenja po sistemu MAG). Po drugi strani pa so pogosti tudi 
pogoji, vezani denimo na transport oz. prevozništvo v in po takoimenovanih eksotičnih 
državah, kot so Tadžikistan itd. Skratka relativno malo je tistih navedenih pogojev, ki jih ne bi 
mogla izpolnjevati denimo oseba s slovenskim državljanstvom.  

 

1.5. Starostna in spolna struktura 
 

Zadnji celoviti podatki o starostni strukturi državljanov tretjih držav priseljenih v Slovenijo v 
letu 2009 kažejo klasično »migrantsko« strukturo, kjer je delež mlajše aktivne populacije 
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nadpovprečen (25-34 let), otrok in starejših pa je relativno manj. Podobno »tipična« je tudi 
struktura po spolu, saj prevladujejo moški, ki jih je skoraj tri četrtine (73%), žensk pa je 
ustrezno manj (Graf 4). 

Graf 4: Starostno-spolna struktura tujih državljanov v Sloveniji (vir: SURS) 
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2. Naravno in selitveno gibanje prebivalstva 
 

Preden preidemo na geografsko distribucijo tujih državljanov, prebivalcev Slovenije, se 
najprej ustavimo ob naravnem in selitvenem gibanju prebivalstva Slovenije (Karta1). Na Karti 
1 so prikazana razmerja med dvanajstimi statističnimi regijami Slovenije tako z vidika 
migracijskega salda, kakor tudi z vidika naravnega prirastka oz. upada prebivalstva. Iz karte 
je jasno razvidna koncentracija prebivalstva na območju Ljubljanske urbane regije oz. 
Osrednjeslovenske statistične regije. Ta regija dosega presežek tako na področju naravnega 
gibanja prebivalstva (to je razmerje med številom živorojenih in umrlih), kakor tudi na 
področju selitev. Naravni prirastek je znašal +4,1‰, migracijski saldo pa +13,6‰, pri čemer 
je bilo slovensko povprečje pri +1,5‰ naravnega prirastka in +5,6‰ selitvenega prirastka. 
Selitveni prirast Slovenije je merjen s presežkom priselitev nad odselitvami iz Slovenije, 
medtem ko je na ravni statističnih regij upoštevan tudi medregijski migracijski saldo. 
Dodajmo tudi, da je predvsem po zaslugi priseljevanja iz tujine (80%) in kljub zaostrenim 
gospodarskim razmeram slovensko prebivalstvo v letu 2009 pridobilo 7,1‰ prebivalstva 
(Karta 1).  

Karta 1: Naravno in selitveno gibanje prebivalstva Slovenije, statistične regije, 2009 (vir: 
SURS) 
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2.1. Ciljna območja priseljevanja »tujih« državljanov 
 

Ko analiziramo priseljevanje tujih državljanov, je prav tako opazno koncentriranje v osrednje 
in v zahodnih predelih Slovenije. Še bolj prepričljivo koncentracijo nam kaže distribucija tujih 
državljanov na ravni občin. Med občinami, ki imajo več kot 3,5% tujih državljanov, jih je kar 
16 (od skupno 26 občin) v Zahodni Sloveniji (Koprska, Goriška in Postojnska regija), 15 v 
Osrednji Sloveniji (Kranjska, Ljubljanska in Novomeška regija) in le 13 občin v preostalih 
šestih statističnih regijah Vzhodne Slovenije (karta 2). Deleži so v omenjenih občinah tako 
visoki, da je bil leta 2009 skupni delež tujih državljanov, prebivalcev Slovenije 3,9% oz. okrog 
83.000. 

Karta 2: Število tujih državljanov na 1000 stalnih prebivalcev, Slovenija, občine, 2009 (vir: 
SURS) 
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III. TERENSKA RAZISKAVA O POTREBAH 
DELODAJALCEV IN DELOJEMALCEV IZ TRETJIH 
DRŽAV V SLOVENIJI 

 

1. Namen in cilji 
 

Cilj terenske raziskave je bil ugotoviti (1) potrebe po izobraževalnih in drugih storitvah za 
pridobitev veščin in znanj za enakopraven in uspešnejši dostop na trg dela med delavci 
migranti in njihovimi družinskimi člani ter (2) potrebe delodajalcev po specifičnih znanjih in 
usposobljenostih ter morebitnih dodatnih veščinah njihovih zaposlenih, ki prihajajo iz držav 
izven območja EU. 

 

2. Metodologija izvedene terenske raziskave 
 

Zastavljeni projekt vključuje dokaj zahtevno metodologijo terenske raziskave, ki se sestoji iz 
kvantitativnega in kvalitativnega dela. Kvantitativna analiza se nanaša na opravljene anketne 
intervjuje (t.i. široke ankete z vključenimi strukturiranimi intervjuji) Zaradi večje jasnosti, smo 
poglavje razdelili v dve podpoglavji.  

 

2.1. Kvantitativni del 
 

Anketiranje med delojemalci2 je bilo sprva načrtovano po metodologiji usmerjeni v pridobitev 
reprezentativnega vzorca med delojemalci, delavci iz tretjih držav in njihovimi družinskimi 
člani v Republiki Sloveniji. Kasneje pa smo v skladu z željami in zahtevami naročnika 
projekta »Analize potreb po izobraževanju in usposabljanju delavcev tretjih držav in njihovih 
družinskih članov za enakovreden položaj na trgu dela na osnovi boljše vključenosti v 
delovno in socialno okolje« skupaj odločili za alternativno pot do čim boljšega zajema vzorca, 
ki je opredeljen v nadaljevanju. 

Tako smo izvedbo reprezentativnega anketnega vzorca med delojemalci, državljani tretjih 
držav in njihovimi družinskimi člani nadomestili z izvedbo anketiranja po metodologiji tako 
imenovane snežne kepe z elementi ekspertnega izbora. Metoda snežne kepe predvideva 
iskanje anketirancev na lokacijah, za katere predvidevamo, da zagotavljajo dovolj visok 
pretok ljudi in s tem dovolj visoko verjetnost pridobitve enote izbora. Ker po metodi snežne 
kepe navadno sledimo nadaljnji informaciji anketiranih, kar bi nas lahko zapeljalo v pretirano 
pristranskost, smo metodologijo za ta primer obogatili in korigirali z elementi ekspertnega 
izbora. Ti so namenjeni za zagotavljanje čim boljših približkov oceni realne populacije 
delojemalcev.  

                                                            

2 V vseh posplošitvah, ki niso vezane izrecno na spol, se termini, kot so delojemalec, anketiranec, delodajalec itd. 
nanaša na nevtralno slovnično obliko, torej niso mišljeni (razen v izrecnih primerih) kot spolno-specifični. 
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Na ta način smo pridobili tak vzorec delojemalcev, da smo kljub metodološkim intervencijam, 
ki sicer ne omogočajo reprezentativnosti anketirane populacije, prišli do populacije, ki se v 
marsičem približuje realnosti. Vzorec delojemalcev je obsegal 54 oseb, ki smo jih najprej 
anketirali nato pa še strukturno intervjujali na najbolj tipičnih lokacijah, kjer se pojavljajo v 
večjem številu (npr. Info točke, območne enote Zavoda, domovi za prebivanje oz. tako 
imenovani »samski« domovi ipd.).Ocenjujemo, da pridobljeni vzorec zaradi precejšnjega 
sovpadanja s porazdelitvami v realnem prebivalstvu predstavlja dobro osnovo za analizo in 
omogoča pridobitev relevantnih zaključkov, ki bodo v korist naročniku. 

Uvodoma dodajmo tudi to, da se je v povezavi s precejšnjimi metodološkimi omejitvami 
vzorčenja po metodi snežne kepe z elementi ekspertnega zbora zelo podaljšal čas 
pridobivanja enot za vzorec, zaradi česar je bil v aneksu pogodbe rok za oddajo vmesnega 
poročila po I. fazi raziskave prestavljen na sredo meseca avgusta. 

 

2.2. Kvalitativni del 
 

Z delodajalci smo izvedli strukturirane intervjuje, ki so vsebovali 7 tematskih sklopov o 
značilnostih zaposlovanja državljanov iz ne-EU držav (podatki o zaposlenih, značilnostih 
zaposlovanja nedržavljanov Slovenije), kot tudi o mnenjih in vtisih ureditve tega področja. 
Izbrali smo srednje velika in velika podjetja, ki po podatkih ZRSZ zaposlujejo največ delavcev 
»državljanov tretjih držav«.  

Intervjuji so bili opravljeni povečini s predstavniki kadrovskih oddelkov, in sicer je bilo od 
skupno 11 intervjujev pet intervjujev izvedenih neposredno v podjetjih (kar je bila tudi naša 
želja), dva preko telefona, ostali pa so želeli pisno odgovoriti na vprašanja, kar jim je bilo tudi 
omogočeno. Čas izvajanja intervjujev je bil manj primeren, saj je še vedno čas dopustov, ko 
so mnogi zaposleni odsotni, tisti prisotni pa opravljajo tudi delo odsotnih sodelavcev. Zaradi 
tega smo se poskušali podjetjem kar najbolj časovno in drugače prilagoditi, vendar je kljub 
temu prihajalo do številnih odklonitev intervjujev. Tako je 20 delodajalcev odklonilo ali se ni 
odzvalo na prošnje za intervju, nekateri pa so bili pripravljeni odgovarjati na vprašanja šele 
meseca septembra. Kot razloge so navajali predvsem pomanjkanje zaposlenih zaradi 
dopustov, pa tudi prevelik obseg birokracije, s katero se morajo ubadati, tudi s strani Zavoda 
za zaposlovanje. Pomemben je tudi podatek, da kljub precejšnjemu trudu nismo uspeli 
izvesti intervjuja z vsaj enim od podjetij, ki se ukvarjajo z urejanjem delovnih dovoljenj za 
druge delodajalce, saj se ta kažejo kot pomemben deležnik na področju urejanja delovnih 
dovoljenj tujcev.  

 

3. Rezultati in diskusija 
 

V tem poglavju predstavljamo osnovne pridobljene podatke tako o delojemalcih kot o 
delodajalcih. 

 

2.2. Anketa med delojemalci 
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O metodologiji anketiranja delojemalcev smo že govorili v poglavju 2.1. V nadaljevanju 
predstavljamo najprej splošne značilnosti ciljne populacije, nato pa še koncizne rezultate po 
ciljnih področjih anketiranja. 

 

2.2.1. Splošno o ciljni populaciji 
 

Ciljno populacijo delojemalcev predstavljajo vsi tisti državljani tretjih držav, ki so brez 
slovenskega državljanstva ali državljanstva katere od držav članic Evropske Unije, in ki imajo 
v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno bivališče na podlagi določene vrste izdanega 
delovnega dovoljenja. Anketiranje smo izvajali osebno na različnih lokacijah. Ker so 
predstavljali ciljno populacijo zaposleni oz. delavci, torej aktivni del populacije, smo se 
osredotočili na točke največjega pretoka »državljanov tretjih držav«. Poleg nekaj drugih 
lokacij smo se naslonili na mrežo »samskih domov«, predvsem pa na izpostave Zavoda RS 
za zaposlovanje. Kljub temu, da je bilo anketiranje večji del opravljeno na območju Ljubljane, 
pa anketirani pogosto niso imeli prijavljenega bivališča na območju Ljubljane, temveč tudi na 
Primorskem (npr. Kozina, Koper, Piran), na Gorenjskem (npr. Jesenice, Kranj, Tržič), na 
Dolenjskem (npr. Grosuplje, Trebnje, Škofljica), na Štajerskem (npr. Celje, Rimske Toplice, 
Maribor) itd. Iz naštetih krajev vidimo, da je bila dosežena nadpovprečna disperzija 
anketiranih glede na kraj bivanja v primerjavi s krajem anketiranja. 

Ko govorimo o ciljni populaciji državljanov tretjih držav (in  njihovih družinskih članov), imamo 
v mislih vse države, ki niso članice EU. Tako gre v največjem številu primerov za države 
nastale na območju nekdanje Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, 
Kosovo3, Makedonija in Srbija). Poleg teh spadajo med »tretje države« še praktično vse 
vzhodnoevropske države vključno z Albanijo in Zakavkazjem, ter vse neevropske države. Po 
drugi svetovni vojni se je v Slovenijo priseljevalo zlasti prebivalstvo iz drugih republik 
nekdanje Jugoslavije in zelo malo iz vseh ostalih držav. Ta vzorec se je ohranil tudi po 
osamosvojitvi Slovenije s tem, da se je nekoliko okrepil delež vse ostalih držav, ki pa v 
celotnem državnem povprečju še vedno ne presega 15%, čeprav se v obdobju po letu 2000 
počasi vzpenja (vir: SURS). 

Med približno 96.500 tujimi državljani, ki imajo v Sloveniji prijavljeno stalno (44.500) ali 
začasno (52.000) prebivališče (vir: podatki Ministrstva za notranje zadeve, maj 2011) je 
okrog 13.500 tujcev odsotnih. Pri slednjih gre navadno za tujce s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji, saj so tujci s prijavljenim začasnim bivališčem bistveno bolj vezani na Slovenijo v 
smislu zaposlitve in s tem svoje fizične prisotnosti. Med preostalimi 83.000 tujci kot že rečeno 
prednjači območje nekdanje SFRJ (87,7%), sledijo države EU (6,5%) in druge države 
(5,8%). Če pri tem odmislimo državljane EU, je delež nekdanje SFRJ še višji (93,8%). Pri 
tem ne smemo spregledati dejstva, da gre tako za stalno kot začasno prijavljene prebivalce. 
Znotraj anketirane populacije pa močno prevladuje začasno prijavljeno prebivalstvo, ki v 
Sloveniji prebiva relativno kratek čas, kar bomo tudi kasneje videli iz prikazanih rezultatov 
anketiranja. Za začasno prijavljeno prebivalstvo v Sloveniji je poleg krajše povprečne dolžine 
bivanja v Sloveniji značilen višji delež priseljenih iz preostalih držav in znižan, čeprav še 

                                                            

3 Kosovo je le delno mednarodno priznana država. Odcepitev od Srbije in samostojnost je prehodna kosovska 
vlada razglasila 17. februarja 2008. Kljub temu kar nekaj držav nasprotuje priznanju Kosova (Rusija, Kitajska, 
Španija, Slovaška, Romunija, itd.). Po drugi strani je doslej že več kot tretjina (77 držav) članic OZN priznalo 
Republiko Kosovo. Priznanju nekaterih pomembnih članic EU, predvsem pa ZDA, je sledilo tudi priznanje Kosova 
s strani Slovenije 5. marca 2008. Od leta 2008 dalje se Kosovo pojavlja kot statistična kategorija in kot posebno 
območje, ki ni več v okviru Srbije.   
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vedno prevladujoč, delež državljanov z območja nekdanje SFRJ (81,5%), kar potrjujejo tudi 
podatki Statističnega urada Republike Slovenije (prim. Grafa 3 in 4).  

 

2.2.2. Rezultati anketiranja 
 

Pri socio-demografski metriki navadno najprej preverjamo starostno-spolno sestavo 
anketirane populacije. Če se najprej ustavimo pri spolni sestavi, ugotovimo, da so ženske 
zastopane nekoliko nad enopetinsko (20,4%). To je manj kot v celotni populaciji državljanov 
tretjih držav v Sloveniji (28,2%). Če pa upoštevamo, da (1) ciljna populacija vključuje 
večinoma državljane iz območja nekdanje SFRJ (delež žensk 26,1%), ob tem pa je (2) večji 
delež žensk/partnerk tujih državljank v Sloveniji brez zaposlitve v primerjavi z moškimi, lahko 
ta delež štejemo kot odličen približek spolne strukture populacije delavcev, državljanov tretjih 
držav (Graf 5). 

Graf 5: Struktura anketiranih po spolu (vir: Anketa... 2011)  

  

 

Graf 6: Struktura anketiranih po starosti (vir: Anketa... 2011)  
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Iz grafa o starostni strukturi (Graf 6) lahko razberemo, da so delavci, državljani tretjih držav v 
Sloveniji pretežno mlada populacija, ki pomlajuje slovensko prebivalstvo. Povprečna starost 
je 31,5 let, medtem ko je v Sloveniji povprečna starost kar 41,0 let. Nizka povprečna starost 
anketiranih je v skladu s teoretskimi pričakovanji, da se migranti selijo v svojem najbolj 
aktivnem delu življenja. Struktura po petletnih starostnih skupinah nam še kaže, da je nekaj 
več žensk med starejšimi starostnimi skupinami (40-49 let), medtem ko moški bolj 
prevladujejo v starostni skupini 25-29 let). To je povezano predvsem s poklici, ki jih opravljajo 
in so precej spolno-specifični (tradicionalistično gledano gre za tako imenovana tipična dela 
za moške oz. za ženske), pa tudi z zahtevami delodajalcev povezanih s pričakovano 
starostjo rekrutiranih delavcev po posameznih delovnih panogah. 

Če primerjamo izobrazbeno strukturo anketiranih, ugotovimo, da ta ni tako nizka, kakršno je 
splošno prepričanje. Tehtani deleži kažejo, da prevladuje 4-letna srednja šola, torej imajo 
anketirani delavci v povprečju peto stopnjo izobrazbe, kar je za eno stopnjo več, kot se 
običajno kot povprečna izobrazba navajajo poklicne šole (natančneje 2 do 3-letna 
srednješolska izobrazba). Nekoliko preseneča precejšen delež visoko- in višje- izobraženih, 
ki dosega četrtino vseh anketiranih (24,1%), kar prej kot na možnost, da se morda krepi kak 
bolj sofisticiran program z višjo dodano vrednostjo, kaže na verjetnost, da delavci dejansko 
opravljajo dela, ki zahtevajo v povprečju za stopnjo ali več nižjo izobrazbo. 

 

Graf 7: Izobrazbena struktura anketiranih (vir: Anketa 2011) 

 
 
Graf 8: Struktura anketiranih po izselitvenih območjih (vir: Anketa 2011) 

 
Delavci iz tretjih držav, kot že uvodoma rečeno, niso prisotni v Sloveniji dlje časa. Več kot 
dve tretjini (69%) sta v Sloveniji manj kot 5 let. Po drugi strani najvišjo modalno vrednost 
dosega skupina delavcev iz tretjih držav, ki je v Sloveniji prisotna nad 4 leta, a manj kot 5 let 
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(Graf 9). To potrjuje tudi aritmetična sredina (4,75 let). Dodajmo, da je povprečna dolžina 
dela anketiranih pri zadnjem delodajalcu v Sloveniji dosegala 3,1 leto, kar ni tako malo. 

Graf 9: Struktura anketiranih po času zaposlitve v Sloveniji (vir: Anketa 2011) 

 
 

Anketirani so prišli v stik z delodajalcem preko tako ali drugače poznanih ljudi (77%), saj jih 
je daleč največ odgovorilo, da so za službo izvedeli ali pa jih je priporočil prijatelj (47%) ali 
sorodnik (30%). Agencije (4%) in posebni posredniki (4%) so izjemno redko navajani. Niti ožji 
družinski člani, ki bi že delali pri nekem delodajalcu (12%), nimajo primarne vloge. To potrjuje 
tezo ekonomista Marka Granovetterja o moči »šibkih vezi«, 4  ki pravi, da lahko nove 
informacije (npr. o zaposlitvi) najlažje pridobimo preko ljudi, s katerimi smo le v občasni 
povezavi, oziroma preko naše tako imenovane »šibke vezi«, ne pa preko družinskih članov 
in oseb, s katerimi smo v vsakodnevnem stiku, saj si z njimi že delimo večino istih informacij.  

Naslednji vsebinski sklop zajema zadovoljstvo anketiranih s svojimi delodajalci. Po 5-
stopenjski Likartovi lestvici je bilo povprečno zadovoljstvo z delodajalci ocenjeno s 3,68, kar 
pomeni nekaj več zadovoljstva kot nezadovoljstva s strani zaposlenih. Proti pričakovanjem 
pa sta se medianska sredina in modalna vrednost premaknili močno navzgor. To pomeni, da 
so izstopali tisti anketirani, ki so trdili, da so s svojim delodajalcem »zelo zadovoljni«. 

Ker so nas zanimali razlogi za poudarjen delež »zelo zadovoljnih« anketiranih, smo preverili 
korelacije zadovoljstva z delodajalcem s samoocenjenim zadovoljstvom s plačo ter rednostjo 
plače in z rednostjo plačevanja prispevkov delodajalca. Rezultati so pokazali da so odgovori 
le deloma v visoki medsebojni zvezi. Pearsonov koeficient kontingence (C=0,51) je dosegel 
razmeroma visoko vrednost, vendar je korelacija statistično pomembna šele pri 6% tveganja, 
kar pomeni, da »za las« ne zadovoljuje kriterija 5-odstotnega tveganja. Svojevrstno distorzijo 
v tem primeru pomeni »neodločen« odgovor. Drugače je z rednostjo izplačil plač (C=0,48) in 
rednostjo vplačil prispevkov delodajalca (C=0,71), kjer je povezava statistično značilna ob 
manj kot 1-odstotnem tveganju. Iz tega lahko sklepamo, da ima na zadovoljstvo anketiranih z 
delodajalci večji vpliv rednost izplačil in vplačevanja prispevkov, kot pa samoocenjena 
zadostnost višine prejetega plačila za opravljeno delo. Vendarle je potrebno poudariti, da 
večina (60%) ni zadovoljna s prejemki, medtem ko je z rednostjo izplačil zadovoljnih kar 
77%, z rednostjo vplačil prispevkov pa 67% anketiranih.  

                                                            

4 Granovetter, Mark (1973). 
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Nekoliko presenetljivo je velika večina anketiranih (90%) prepričana, da delodajalci ne 
zahtevajo od njih znanj, ki jih ne posedujejo, oziroma da zahtevajo »samo tisto, za kar so 
zaposleni«. Samo 7% jih je navedlo, da so od njih zahtevali znanje slovenskega ali 
nemškega jezika, nekatere računalniške programe ali določene računovodske postopke. Kot 
bomo videli kasneje, takšne izjave anketiranih podpirajo tudi odgovori delodajalcev, ki 
povečini pri zaposlenih iz držav izven EU ne pogrešajo določenih veščin ali znanj. Na prvi 
pogled gre za idealno situacijo, kjer imajo delodajalci zaposlene natanko takšne profile, ki so 
potrebni za opravljanje dela v podjetju. Vendar pa opisno vprašanje anketirancem o 
veščinah, ki jih morda imajo, pa delodajalec za njih ne ve, razkriva, da so anketiranci pogosto 
mnenja, da »delodajalca ničesar ne zanima, ti samo delaj«, da »gre za preprosta dela, ki se 
jih priučiš«, prav tako pa so anketiranci potrebovali veliko spodbude, da so navedli svoje 
veščine in znanja. Iz tega bi bilo moč postaviti hipotezo, da posamezniki vrednotijo lastne 
sposobnosti in znanja zgolj skozi delo pri aktualnem delodajalcu. Prav zaradi tega le stežka 
naštejejo ostale »veščine«, saj zanje v dani situacijo to niso. »Veščine« so za anketirane le 
tisto, za kar menijo, da lahko dobijo zaposlitev oz. unovčenje. Tako npr. znanje srbskega 
jezika, igranje kitare, izvajanje čarovnij ali urejanje nohtov vidijo bolj kot hobi ali pač kot nekaj 
s finančnega vidika manj uporabnega. Na drugi strani delodajalci vidijo svoje zaposlene kot 
»ad hoc« delovno silo, ne pa kot perspektiven kader v podjetju. Kot taki so zaposleni 
»nadomestljivi«, zaradi česar delodajalci ne vidijo potrebe za dolgoročno vlaganje v kadre, 
kar izobraževanje brez dvoma je.  

Če se sedaj preselimo na polje izobraževanj in usposabljanj, za začetek navedimo, da je več 
kot dve tretjini anketiranih (68%) v Slovenijo prišlo z delovnimi izkušnjami, ki so si jih pridobili 
v državah izselitve (torej v izvornih okoljih), ali v drugih državah (navadno gre v slednjih 
primerih za države EU, ali druge države zahodnega tipa kapitalizma). Med anketiranimi se 
večina v Sloveniji ni izobraževala niti »formalno«5 (53%) niti »neformalno« (75%). Pri tem je 
treba dodati, da gre za »formalnost« zagledano s strani anketiranih in ne za pravno-formalni 
vidik.6 Potrebo po dodatnem izobraževanju vidi 41% anketiranih, medtem ko si druge, ali 
drugačne zaposlitve želita kar dve tretjini anketiranih (65%). Ko smo jih podrobneje 
povprašali, kakšno delo bi si želeli, so pogosto ostali brez odgovora, ali pa so podali zelo 
splošne odgovore. Anketirani hkrati tudi priznavajo (69%), da bi za drugačno ali drugo delo 
potrebovali dodatna usposabljanja in izobraževanja.  

Gotovo obstajajo številne ovire na poti do uresničitve želja tistih delavcev, ki bi si želeli 
zamenjati zaposlitev. Sami anketirani nadpolovično (55%) trdijo, da ostajajo ovire pri 
pridobivanju dodatnih znanj, navajajo pa zlasti finančna sredstva, časovne omejitve, 
družinske in gospodinjske obveznosti, dolge odsotnosti, nenazadnje pa tudi 'birokratska 
opravila'. Večina anketiranih slabo pozna možnosti dodatnih izobraževanj in usposabljanj. 
Tretjina je sicer pritrdilno odgovorila, pri vsebinskih navedbah pa se je izkazalo, da sta tako 
informiranost anketiranih kot oglaševanje teh storitev v mnogočem pomanjkljiva. Anketirani 
so navedli zelo različne časovne termine, ki bi jih lahko namenili za izobraževanje, kar 
nakazuje na to, da gre pri anketiranih za različne življenjske stile in zaposlitve, vsem pa je 
skupno to, da se morebitno izobraževanje mora prilagajati aktualni zaposlitvi. Kot primeren 
kraj morebitnega izobraževanja so večinoma izpostavili bližino doma. Izstopajo pa vozniki, ki 
se zaradi nenehne odsotnosti in nezmožnosti načrtovanja teh, ne morejo udeležiti nobenega 
izobraževanja, zaradi česar težje pridobijo kvalifikacije, ki bi vodile k drugačni zaposlitvi.  

                                                            

5 Opomnimo, da je znotraj tistih 47%, ki so navedli »formalno« izobraževanje v Sloveniji, šlo kar v 40% (to pomeni 
skoraj pol od teh) za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). 

6 Anketirani so kot formalno izobraževanje tako navajali tudi NPK, različne računovodske in jezikovne tečaje, 
skratke vse, za kar so pridobili uradno potrdilo izobraževalne institucije. Kot neformalne oblike izobraževanja pa 
so naštevali tečaje usposabljanja v službi in različne delavnice. 
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Čeprav ogromna večina anketiranih priznava pomembnost certifikatom in spričevalom, pa jih 
po drugi strani kar 38% meni, da njihovo prej pridobljeno znanje v Sloveniji ni pravilno 
vrednoteno. Na tem področju bi se sodeč po visokem, skoraj dvopetinskem deležu 
anketiranih  moralo precej spremeniti v smeri zniževanja omenjenega deleža. Ena od 
možnosti je tudi preko dodatnega informiranja, k čemur se bomo vrnili v poglavju oblikovanja 
predlogov in komunikacijske strategije. 

Prav v zvezi z informiranjem bi bilo pričakovati, da bo veliko vlogo pri informiranosti oz. pri 
vključenosti anketiranih v okolje odigrala prav prisotnost družine in družinskih članov, vendar 
te teze kvantitativno nismo mogli potrditi. Še več, prav presenetljivo ni mogoče najti niti 
zdravorazumsko »zelo pričakovane« povezave med časom dela (bivanja) v Sloveniji in 
prisotnostjo družine oz. družinskih članov. Pričakovali bi, da je denimo pri tistih, ki so dlje 
časa v Sloveniji, večja verjetnost, da bodo imeli ob sebi tudi družino, pa temu ni tako. 
Obstajajo sicer različna možna ugibanja, zakaj je temu tako, zato smo izvedli tudi nekaj 
dodatnih podanaliz, ki so pokazale, da obstaja velika verjetnost, da zaradi strukture 
anketiranih po geografskih območjih odselitve prihaja do relativno lažjega vključevanja v 
družbo pri mlajših samskih osebah, pri poročenih anketiranih z družino pa se zaradi 
družinskih obveznosti anketirani izven delovnega časa manj udeležujejo družabnih ali drugih, 
izven-delovnih aktivnosti. Obenem se zaradi geografske bližine najpogostejših držav izvora, 
vzdržujejo tudi družine, katerih družinski člani so medsebojno večino časa v različnih 
državah (tako imenovane transnacionalne družine ali living apart together  družine). 

Sicer ima 60% anketiranih v Sloveniji tudi partnerja/partnerko, skupno 24% anketiranih pa 
ima v Sloveniji tudi otroke. Pogosto gre za otroke, ki so rojeni v Sloveniji, in ki imajo pogosto 
že tudi slovensko državljanstvo. Podobno velja tudi za partnerje/partnerke anketiranih.  

Družinski člani naših anketiranih večinoma (55%) nimajo izkušenj z izobraževalnimi programi 
v Sloveniji, kar je razumljivo glede na relativno visok (dvopetinski) delež tistih, ki v Sloveniji 
nimajo družinskih članov. Slednja trditev velja ne glede na to, ali imajo anketirani sorodnike 
in družinske člane kje drugje, oziroma ali si družine še niso ustvarili. Upoštevajoč le omenjeni 
dvopetinski delež lahko ugotovimo, da je med njimi nad dve tretjini družinskih članov 
vključenih v izobraževalne programe v Sloveniji. Med tistimi, ki družinske člane v Slovenji 
imajo, je tudi 60% takih, ki vidijo potrebe po dodatnem izobraževanju in usposabljanju 
njihovih družinskih članov, zlasti na področju jezika (oz. jezikov), pa tudi pridobitve višje 
stopnje izobrazbe. Prav tako pri 59% anketiranih obstaja prepričanje, da njihovi družinski 
člani želijo delati v Sloveniji.   

 

2.3. Anketa med delodajalci 
 

Izsledki analize delodajalcev so razdeljeni v splošno podpoglavje, ki obsega predstavitev 
glavnih značilnosti podjetij delodajalcev, in v rezultatsko podpoglavje, kjer so navedeni 
rezultati ankete. 

 

2.3.1. Splošno o populaciji delodajalcev 
 

V času od 20. junija do 10. avgusta je bilo izvedenih 12 strukturiranih intervjujev z delodajalci 
iz panog, ki zaposlujejo največ delavcev državljanov tretjih držav ter panogami, ki jih je 
naročnik identificiral kot pomembne v smislu zaposlovanja državljanov tretjih držav (npr. 
zdravstvo, raziskovalna sfera). Tako smo pridobili intervjuje v gradbenih podjetjih (2), v 
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podjetju za kmetijsko pridelavo (1), v podjetju za cestni potniški promet (1), v splošni 
bolnišnici (1), v čistilnem servisu (1), v prevoznem podjetju (1), v podjetju za montaže (2), v 
turističnem podjetju (1), v proizvodnem podjetju z medicinskimi pripomočki (1) in v 
raziskovalnem inštitutu (1). Glede na kriterij števila zaposlenih izbrana podjetja sodijo v 
srednje velika podjetja (šest podjetij; število zaposlenih med 65 in 180 zaposlenih) in velika 
podjetja (štiri podjetja; med 420 in 2861 zaposlenih), le eno izmed podjetij je imelo nekaj 
manj kot 50 zaposlenih, kar ustreza kriteriju malega podjetja. Podjetja so locirana v 
naslednjih statističnih regijah RS: Osrednjeslovenska (4), Spodnjeposavska (1), Savinjska 
(3), Podravska (3), Koroška (1), eno podjetje pa ima izpostave po vseh slovenskih regijah.  

 

2.3.2. Rezultati anketiranja 
 

Delodajalci, s katerimi smo se pogovarjali, zaposlujejo bodisi pretežno samo moške (6), ali 
ženske (1) državljane ne-EU držav, nekateri pa oba spola (5). Med zaposlenimi iz tujine 
prevladujejo relativno mladi. Stari so od 25 pa do 40 let, kar se med drugim ujema tudi z 
ugotovitvami kvantitativne analize delojemalcev. Največji delež mladih pod 25 let je 
zaposlenih v gradbenih podjetjih, medtem ko je na nasprotnem starostnem koncu nekaj večji 
delež oseb nad 50. letom zaposlenih v čistilnem servisu. Glede na podatke intervjujev ima 
največ zaposlenih iz tujine poklicno srednjo šolo, razen v primeru čistilnega servisa, kjer ima 
60% končano kar 27% pa nedokončano osnovno šolo. V primeru raziskovalnega inštituta 
imajo skoraj vsi zaposleni zaključeno vsaj sedmo stopnjo izobrazbe. Podatke o spolu, 
starosti, izobrazbi in poklicni sestavi delodajalci sicer zbirajo, a vendar so kar štirje 
delodajalci izjavili, da ne spremljajo teh podatkov, saj za njihovo dejavnost ni pomembno, 
kakšno šolo ima posameznik, temveč, da izpolnjuje zahteve, zaradi katerih je zaposlen. To je 
gotovo zaskrbljujoč podatek, saj kaže na »ozkost« gledanja znatnega dela delodajalcev na 
kadrovski potencial svojih podjetij. 

Sedem podjetij, vključenih v raziskavo, pride v stik s potencialnimi zaposlenimi preko oseb, ki 
so že zaposlene v podjetju. Ti odgovori potrjujejo ugotovitve iz anket, ki smo jih izvedli z 
delojemalci, kjer ugotavljamo, da so »prijatelji« in »sorodniki« najpogostejši način 
vzpostavitve stika z delodajalci. Le dve podjetji (kmetijska proizvodnja, gradbeno podjetje) 
sta navedli, da se poslužujeta posredniških agencij, in sicer predvsem zato, ker se lahko 
zanesejo, da bodo delavci prišli v Slovenijo na določen datum. V dveh intervjujih je bilo 
omenjeno, da so poskušali izvesti posredovanje preko Zavoda za zaposlovanje, vendar se to 
ni izkazalo kot uspešno, medtem ko je eno podjetje potrdilo, da pridobiva delovno silo tudi 
preko Zavoda za zaposlovanje Zgornji navedki tako potrjujejo tezo, da zaposlovanje 
»državljanov tretjih držav« poteka predvsem preko socialnih ali profesionalnih mrež (kot npr. 
v primeru raziskovalnega inštituta), predvidevamo pa, da iz vsaj dveh razlogov: ker njihovi 
zaposleni že opravijo predselekcijski postopek (informacije posredujejo tistemu, za katerega 
mislijo, da je primeren), hkrati pa tudi kasneje izvajajo neformalni nadzor nad vedenjem 
zaposlenih, ki so jih sami pripeljali v podjetje.  

Poklicni profili, ki jih delodajalci v raziskavi potrebujejo, so v primeru enega gradbenega, 
proizvodnega in kmetijskega podjetja nekvalificirani delavci za fizično delo (npr. obiranje 
sadja, pomožna dela na gradbišču, industrijsko sestavljanje), v drugih primerih pa predvsem 
poklici varilcev (različni – MAG, TIG)7, voznikov motornih vozil in strojev, ključavničarjev, 
avtomehanikov, avtoelektričarjev, tesarjev, zidarjev, železokrivcev, maserjev in gostinskih 

                                                            

7 Gre za metode varjenja. MAG postopek se uporablja za varjenje konstrukcijskih jekel in tanjših kovin. TIG 
postopek pa je univerzalen postopek, primeren za varjenje vseh kovin. 
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delavcev, ter v primeru bolnišnice in raziskovalnega inštituta strokovnjakov (zdravniki 
specialisti, raziskovalci, visokošolski pedagoški kader). Ti poklici so navedeni na seznamu 
Zavoda za zaposlovanje kot deficitarni poklici v letu 2011, hkrati pa se pojavljajo med  
posebnimi pogoji, ki jih navajajo delodajalci pri prijavi potrebe po delavcu. Med poklici, ki jih 
lahko pridobijo zgolj izven EU držav pa so delodajalci našteli naslednje profile: TIG varilci, 
avtoelektričarji, avtomehaniki, železokrivci, pomožna dela na gradbišču in voznike. 
Delodajalci so izpostavili dva razloga: (1) ker naj bi bilo med državljani Slovenije zanimanje 
za takšna dela malo (bodisi zaradi delovnih pogojev ali plačila, ali ker je določeno delo med 
običajnimi ljudmi v Sloveniji razumljeno kot manjvredno), in ker ni primerno izobraženega 
kadra, ter (2) v primerih, ko se od zaposlenih zahteva terensko delo, nepripravljenost 
slovenskih državljanov na delo izven Slovenije.  

Kar dve tretjini delodajalcev sta bili mnenja, da tuji delavci posedujejo vse veščine, ki jih 
potrebujejo oziroma, da ne zaznavajo, da delavci ne bi posedovali veščin, za katere sami 
menijo, da so pomembne. Med štirimi podjetji, kjer delodajalci pogrešajo določene veščine, 
so v enem podjetju menili, da se vedno kasneje izkaže, da najmanj 5–10% najetih delavcev 
ni primernih za delo v gradbeništvu, dve podjetji (montažersko in hotelirsko podjetje) sta 
pogrešali dovolj dobro poznavanje slovenskega jezika in tudi drugih tujih jezikov, medtem ko 
so v bolnišnici pogrešali nekatera specifična znanja, ki pa jih zdravniki specialisti pridobijo že 
preko opravljanja izpitov, ki jih zahteva Ministrstvo za zdravje v postopku priznanja v tujini 
opravljene specializacije. Kot smo že omenili, to potrjujejo tudi mnenja delojemalcev, iz česar 
pa po našem mnenju ne sledi, da gre za idealno situacijo, kjer imajo delodajalci na eni strani 
dovolj kvalificirano zaposlene, ti pa na drugi strani dovolj znanja, da kakovostno opravljajo 
določeno delo (več v poglavju 3.1.2.).  

Pri izobraževanju tujih delavcev imajo podjetja zelo različne prakse: od tega, da ne nudijo 
nikakršnih usposabljanj, do tega, da organizirajo različna usposabljanja tudi znotraj 
delovnega časa. Polovica podjetij tako ne organizira usposabljanj za tuje delavce (tudi 
bolnišnica ne). Med preostalimi podjetji pa potniško prevozno podjetje organizira 
izobraževanje NPK »voznik v cestnem prometu« in usposabljanja na področju 
cestnoprometnih predpisov, proizvodno podjetje organizira specialna izobraževanja iz 
področja kakovosti, ISO standardov ipd., in sicer v delovnem času, gradbeno podjetje je 
organiziralo izobraževanje za pridobitev NPK »zidar«, medtem ko je hotelirsko podjetje 
nudilo zaposlenim tečaje slovenskega in nekaterih tujih jezikov. V čistilnem servisu prav tako 
organizirajo izobraževanja, ki pa niso namenjena posebej delavcem brez slovenskega 
državljanstva. Glede na te podatke lahko trdimo, da delodajalci organizirajo tista 
izobraževanja, ki so pomembna za tekoče poslovanje podjetja (npr. izobraževanja za NPK, 
standarde kakovosti, ateste), ne pa tudi tista, ki bi jih morda potrebovali zaposleni pri 
vključevanju v okolje priselitve.  

Na vprašanje »Ali bi bili pripravljeni zaposlenim tujcem omogočiti dodatno izobraževanje« sta 
dva delodajalca odgovorila nikalno in to v delovnem času ali izven njega, dva nista vedela, ali 
bi bilo podjetje pripravljeno to storiti ali ne, drugi pa so menili, da bi, če bi zaposleni to željo 
izrazili, vendar je do sedaj še niso, ali pa so odgovorili, da so tuji delavci izenačeni z delavci s 
slovenskim državljanstvom in da se vsi priučijo dela znotraj podjetja. Načeloma so bili 
pripravljeni sprejeti tako izobraževanja na delovnem mestu kot tudi izven delovnega časa. 
Odgovori razkrivajo, da se delodajalci povečini ne želijo a priori izreči proti izobraževanju 
zaposlenih tujcev, da pa zato ne vidijo ali ne znajo razbrati potrebe, oziroma navajajo, da bi 
morala biti pobuda na strani delojemalcev. V tem primeru bi izobraževanja izključili iz 
delovnega časa, zaradi česar pa bi bilo med zaposlenimi v podjetjih, kjer delajo več kot osem 
ur in tudi med vikendi, pričakovano malo zanimanje za dodatna izobraževanja.  

Pri približno polovici vprašanih delodajalcev zaposleni ne morejo pridobiti nobenih 
certifikatov, ki bi pričali o njihovi usposobljenosti, jim pa, vendar zgolj na njihovo željo, izdajo 
potrdila oziroma referenčna pisma o zaposlitvi v njihovem podjetju. Tako lahko delojemalci 
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pridobijo le potrdila, da so v določenem podjetju delali in naloge, ki so jih opravljali, in še to le 
v primeru, da delojemalca za to izrecno zaprosijo. Drugih pet delodajalcev, s katerimi smo se 
pogovarjali, pa so izjavili, da lahko njihovi zaposleni pridobijo certifikate tako za izkazana 
znanja kot za pridobljena, vendar pa referenčnih pisem zaposlenim ne pišejo. Glede na 
povedano, se delojemalci poslužujejo bodisi enega ali drugega, ne pa obojega. To bi lahko 
razložili s tem, da v podjetjih, kjer zaposleni lahko pridobijo neke kvalifikacije (NPK, različne 
ateste ipd.) zaposleni ne potrebujejo dodatnih referenčnih pisem, tam, kjer teh možnosti 
nimajo, pa se delodajalcem zdi potrebno, da jim izdajo vsaj potrdila o službovanju v podjetju. 

Delodajalci v devetih podjetjih poskrbijo za nastanitev tujcev, nekateri v samskih domovih, 
nekateri pa v najetih stanovanjih. Za nastanitev niso poskrbeli oz. ne poskrbijo pri treh 
delodajalcih: v proizvodnem podjetju, kjer so večinoma zaposlene žene ali hčerke tujcev in 
imajo običajno že urejeno nastanitev, v bolnišnici in na raziskovalnem inštitutu. Hkrati pa 
delodajalci pričakujejo, da si zaposleni, v kolikor v Sloveniji bivajo z družino, sami poiščejo 
nastanitev in povečini menijo, da potem niti to ni njihova skrb. Razen dveh podjetij ostali ne 
pomagajo pri združitvi družin oziroma pri priselitvi družinskih članov zaposlenega tujca. V 
enem podjetju menijo, da stimulirajo priselitev družinskih članov tako, da pomagajo pri 
pridobitvi dovoljenja za prebivanje, samo v enem podjetju pa tako, da poskrbijo tudi za 
zaposlitev ostalih družinskih članov. Delodajalci so omenjali občasno pomoč družinskim 
članom, npr. v primeru kakšne nezgode, vendar gre pri tem za manj pogoste oz. za redke 
primere. Samo v enem primeru podjetje omogoča otrokom zaposlenih tujcev tudi počitniško 
delo, v enem pa otroci zaposlenih tujcev, tako kot otroci ostalih zaposlenih, dobijo darila ob 
novoletnih praznikih.  

 

4. Sklepne ugotovitve 
 

Ugotovitve, ki jih v zaključnem delu izpostavljamo, temeljijo na analizi anket z delojemalci, 
kot tudi intervjujev z delodajalci, ter središčijo okoli vprašanj posedovanja oziroma pridobitve 
veščin in znanj zaposlenih, ki prihajajo iz držav izven EU in sedaj prebivajo v Sloveniji. 

V primeru anket z delojemalci je testni izračun statistik preračunanih na minimalni numerus 
(30) pokazal, da se povprečja minimalno spremenijo, kar dokazuje, da je bil zajem kvalitetno 
in globinsko opravljenih anket vsebinsko in metodološko zelo uspešen. Upravičeno lahko 
trdimo, da s povečanjem števila vzorčnih enot ne bi spremenili osnovnih kvantitativnih 
vrednosti preučevanih indikatorjev. Še več, tvegamo lahko hipotezo, da je ta anketa glede na 
svoje metodološke značilnosti zelo dober približek stanja realne populacije ne glede na to, da 
ni bilo mogoče doseči reprezentativnosti vzorca. V primeru strukturiranih intervjujev z 
delodajalci iz različnih panog, ki pogosto zaposlujejo delavce iz takoimenovanih "tretjih 
držav", pa smo zbrali informacije, ki dodatno osvetljujejo in pojasnjujejo ugotovitve iz 
anketiranja delojemalcev, kot tudi ostale statistične in druge podatke s področja zaposlovanja 
državljanov tretjih držav v Sloveniji.  

Delojemalci v raziskavi zelo slabo poznajo možnosti izobraževanja v Sloveniji ter imajo pičle 
informacije o izobraževalnih programih, ki so namenjeni posebej njim. To je še posebej 
zaskrbljujoče v primeru tečajev slovenskega jezika, ki so po Uredbi o integraciji 8  temelj 
integracijskega procesa, kot si ga zamišlja država. Kljub oglaševalski akciji, ki naj bi prav 
med priseljenci sporočala o brezplačni možnosti učenja slovenskega jezika, anketirani v 
veliki meri s tem niso bili seznanjeni, čeprav so morda slišali, da obstaja možnost učenja 

                                                            

8 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev (2010). 
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slovenskega jezika. To postavlja pod vprašaj uspešnost celotne oglaševalske akcije in odpira 
vprašanja o primerni strategiji komuniciranja s priseljenci. Tukaj lahko na podlagi empirične 
raziskave, ki je v veliki meri potekala v prostorih ZRSZ na Dunajski cesti v Ljubljani, 
potrdimo, da anketirani povečini niso opazili dveh plakatov v slovenskem jeziku, ki oglašujeta 
učenje slovenskega jezika za tujce, nalepljena v omenjenih prostorih.9 Tam prav tako, razen 
dveh zgibank o pravicah tujih delavcev v Sloveniji, tudi ni bilo nobenega drugega materiala o 
možnostih izobraževanja ali usposabljanja v Sloveniji. Prav tako je potrebno poudariti, da 
priseljenci v nobenem, razen pogojno v pravnem smislu, niso homogena populacija. Ravno 
obratno, gre za različne življenjske stile, zaposlitve in načine vključevanja tako na trg dela, 
kot tudi na druga področja bivanja v Sloveniji. Strategije komuniciranja s "priseljenci" bi zato 
morale upoštevati, da gre v resnici za razločene populacije. 

Anketirani si povečini želijo v prihodnosti drugačno ali drugo službo, vendar med 
anketiranjem pogosto niso znali navesti kakšno oz. katero službo bi želeli imeti. Pogosti so 
bili odgovori "nekaj drugega", ali "nekaj v čistejšem okolju", oziroma "nekaj manj 
monotonega". Prav tako so le redki navedli, kakšne veščine in znanja bi potrebovali za 
drugačno ali drugo zaposlitev. Ta podatek je še posebej problematičen, če ga postavimo ob 
bok temu, da so mnogi anketirani šele ob spodbudi navedli znanja ali veščine, ki jih pri delu 
ne uporabljajo ali pa delodajalec zanje ne ve. Kot smo že navedli, lahko predvidevamo, da 
delojemalci prepogosto vrednotijo svoja znanja in veščine le skozi aktualno zaposlitev na 
trgu dela. Glede na to bi bilo smiselno programe za dvig zaposljivosti oblikovati v smeri 
večjega opolnomočenja zaposlenih, ki prihajajo iz "tretjih držav", morda na način kariernega 
svetovanja, ki bi jim pomagal do prepoznanja in artikulacije ciljev, ki jih pri iskanju (nove) 
zaposlitve intimno zasledujejo. Seveda pa bi takšno svetovanje moralo upoštevati tako 
jezikovno kot tudi ostale specifike posameznika vključenega v svetovanje. Spodbuden je 
sicer podatek, da se je kar 46% anketiranih že formalno izobraževalo v Sloveniji, od tega kar 
40% odpade na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, ostalo pa na učenje slovenskega 
jezika, računovodske tečaje, vozniške izpite itd. 

Intervjuji z delodajalci so pokazali, da podjetja organizirajo za svoje zaposlene predvsem 
tista izobraževanja in usposabljanja, ki so v direktni povezavi z delovanjem podjetja. Tako so 
tudi tečaji slovenskega jezika v enem izmed podjetij želja po izboljšanju usluge (natakarjev, 
kozmetičark), ne pa kot prepoznana potreba delojemalcev po učenju jezika okolja, v katerem 
delujejo. Navedbe delodajalcev, da bi bili pripravljeni omogočiti izobraževanje za zaposlene 
iz "tretjih držav", če bi se "pojavila potreba" oziroma če bi "zaposleni sami predlagali" 
potrebno vrednotiti v kontekstu zmanjševanja stroškov dela in možnosti pridobitve poceni 
delovne sile, ki je že "ready-made" in v katero je v idealnih razmerah treba investirati čim 
manj. Kljub temu pa je pohvalna praksa v tistih podjetij, ki svojim zaposlenim omogočajo 
pridobitev certifikatov, saj ti zaradi standardizacije nudijo trajnejši "kapital" na trgu dela in 
zato praviloma niso dlje vezani na enega delodajalca. Čeprav ogromna večina anketiranih 
priznava pomembnost certifikatom in spričevalom, pa jih po drugi strani kar 38% meni, da 
njihovo prej pridobljeno znanje v Sloveniji ni pravilno vrednoteno.  

Kljub nasprotnim pričakovanjem je pri tistih, ki so dlje časa v Sloveniji, manjša verjetnost, da 
bodo imeli ob sebi tudi družino. Sicer ima 60% anketiranih v Sloveniji tudi 
partnerja/partnerko, skupno 24% anketiranih pa ima v Sloveniji tudi otroke. Pogosto gre za 
partnerje/partnerke in za otroke, ki so rojeni v Sloveniji, in ki imajo tudi že slovensko 
državljanstvo. Družinski člani naših anketiranih večinoma (55%) nimajo izkušenj z 
izobraževalnimi programi v Sloveniji. Med tistimi, ki pa družinske člane v Sloveniji imajo, sta 
kar dve tretjini družinskih članov vključeni v izobraževalne programe v Sloveniji. Isti 
anketirani analogno tudi vidijo potrebe po njihovem dodatnem izobraževanju in 

                                                            

9 Oglasi so del projekta Ministrstva za notranje zadeve "Učim se slovensko, da bom lahko povedal, kdo sem." 
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usposabljanju, zlasti na področju jezika (jezikov), pa tudi za pridobitev višje stopnje 
izobrazbe. Zato ne čudi, da je 59% anketiranih prepričanih, da njihovi družinski člani želijo 
bivati in delati v Sloveniji.   

Naj še enkrat izpostavimo, da delojemalci niso monolitna populacija ne z vidika odgovorov 
delodajalcev ne z vidika odgovorov delojemalcev samih, pač pa da predstavljajo pester 
nabor ljudi s specifičnimi življenjskimi slogi in s specifičnimi znanji in veščinami, zato rešitve 
na tem področju ne morejo biti univerzalne in enovrstne. S kvantitativnimi podatki ankete 
podprta kvalitativna analiza je pokazala, da je potrebno tem delavcem pomagati s 
svetovalci/svetovalkami, ki bi skupaj z njimi pripravili t.i. karierni načrt, da bi se sploh 
zavedeli, kaj si resnično želijo, in da bi prepoznali cilje, ki jih intimno zasledujejo. 
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IV. NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA IN 
NEKATERE DRUGE OBLIKE POTRJEVANJA 
STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 

 

1. Nacionalna poklicna kvalifikacija 
 

Poklicna kvalifikacija je po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK – UPB2) 
definirana kot delovna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje 
poklica. Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je javno priznana listina, pridobljena po 
določilih omenjenega zakona, ki potrjuje in preverja strokovna znanja, izkušnje in spretnosti, 
pridobljene zunaj formalnega izobraževalnega programa (sekundarno in terciarno 
izobraževanje).  

NPK je mogoče pridobiti z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo, torej preko 
formalnega izobraževanja in preko preverjanja znanj, ki jih je posameznik/posameznica 
pridobila skozi neformalno učenje (potrjevanje in preverjanje NPK). Kot poudarjajo v 
Nacionalnem informacijskem središču »šolska spričevala zgubljajo vlogo edinega garanta o 
poklicni kompetentnosti njegovega nosilca. Po vsej Evropi se razvijajo modeli certificiranja, 
predvsem kot sistemi preverjanja in potrjevanja po neformalnih poteh pridobljenega znanja. 
Ob iskanju metod za merjenje kompetentnosti se težišče vse bolj prenaša na zmožnost 
mobiliziranja znanj, spretnosti, navad, ravnanj za opravljanje delovnih nalog v različnih 
okoliščinah«.10 NPK je tako primerna za migrante, ki posedujejo različna znanja in izkušnje, 
vendar pa imajo težave pri dokazovanju teh znanj zaradi nedokončanega formalnega 
izobraževanja, neprimerljivih sistemov izobraževanj ali pa predpisov, ki ščitijo delovno silo, ki 
je dokazila pridobila v domačem izobraževalnem sistemu, kjer gre za implicitno 
diskriminatorno prakso. 

Delo na razvoju poklicnih standardov in oblikovanje katalogov znanj za pridobitev NPK 
opravlja Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje (CPI), medtem ko Državni izpitni 
center skrbi za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Obe telesi pri svojem delu 
sodelujeta z različnimi institucijami za izobraževanje in usposabljanje odraslih na eni strani in 
z izvajalci NPK na drugi strani.  

V letu 2010/2011 je bilo ponujenih 119 izobraževalnih programov za preverjanje in 
potrjevanje NPK 11  s 40 delovnih področij. V istem časovnem obdobju je priprave na 
preverjanje in potrjevanje NPK izvajalo 47 izvajalcev po Sloveniji.12 Pregled vseh programov 
je mogoč na spletni aplikaciji »Nacionalna poklicna kvalifikacija« 13 , ki je del projekta 
Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov, financiranega s strani Evropskega 
socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki ga izvaja CPI. Prav 

                                                            

10 http://www.nrpslo.org/npk/kaj_je_npk.aspx 

11 Andragoški center Slovenije (2010). 

12 Andragoški center Slovenije (2010). 

13 http://www.npk.si/index.php?subpageid=1 
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tako si je mogoče nabor NPK in druge informacije ogledati na spletni strani Nacionalnega 
informacijskega središča14, spletno aplikacijo, ki je prav tako del aktivnosti CPI.  

V poročilu želimo izpostaviti spletno stran Nacionalna poklicna kvalifikacija, ki je po našem 
mnenju zasnovana izrazito prijazno do uporabnika, kar je še posebej pomembno pri 
dostopanju do t. i. ranljivih skupin, med katere bi lahko prištevali tudi številne migrante. 
Zasnovana kot zelo pregledna in enostavna za uporabo, ponuja različnim uporabnikom 
(kandidatom, delodajalcem in drugim) številne informacije, ki pa so podane na razumljiv in 
strnjen način. Zavihek »Kandidati« ponuja informacije o načinu prijave v sistem 
usposabljanja in preverjanja NPK, ter preko kratkega videoposnetka pogovora med 
svetovalcem in kandidatom15 celo omogoča psihološko pripravo na intervju s svetovalcem. V 
zavihku »Katalogi« pa je mogoče z iskalnikom najti program, za katerega želi kandidat 
pridobiti NPK, ter izvedeti katera so potrebna znanja za pridobitev poklicne kvalifikacije, 
kakšni so vstopni pogoji, ter kdo so izvajalci za določen program v Sloveniji.16 

 

Slika 1: Primer iskanja NPK v gradbeništvu 

 

Vir: http://www.npk.si/index.php?subpageid=5&katid=10&searchq= 

Stran ponuja tudi videoposnetke uspešnih kandidatov, ki pripovedujejo o razlogih in svojih 
izkušnjah, ki so jih pridobili v procesu pridobivanja NPK. Hkrati pa so navedeni tudi uspešni 
primeri podjetij, ki so svoje zaposlene spodbujali k pridobitvi NPK za področja, ki so jih 
identificirali kot pomembna za delovanje podjetja. Ocenjujemo, da gre za pristop, ki bi ga bilo  
- seveda z določenimi, predvsem jezikovnimi, prilagoditvami - moč uporabiti tudi pri 

                                                            

14 http://www.nrpslo.org/npk.aspx 

15 http://www.npk.si/index.php?subpageid=162 

16 http://www.npk.si/index.php?subpageid=5 
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komuniciranju s tistimi skupinami migrantov, ki so zadržane pri dostopanju do uradnih 
institucij.  

Kljub mnogim dobrim stranem NPK pa je potrebno poudariti, da čeprav gre za javno veljavno 
listino za opravljanje določenega poklica, ta kandidatu ne omogoča nadaljnje formalno 
izobraževanje. Z drugimi besedami, listino omogoča standardizacijo določenih znanj in 
njihovo priznanje, opravljanje zahtevnejših del znotraj podjetij ali napredovanje na delovnem 
mestu, ne zadostuje pa pogojem, ki so potrebni za vpis v bodisi strokovne srednje šole ali 
terciarno izobraževanje. Glede na tematsko poročilo Eurydice (2011) se Slovenija tako 
pridružuje državam predvsem vzhodne in jugovzhodne Evrope (npr. Estonija, Litva, Latvija, 
Poljska, Češka, Slovaška, Romunija, Bolgarija, Italija in Grčija), kjer ne obstajajo akternativne 
poti do vpisa v terciarno izobraževanje, temveč le dokončano formalno izobraževanje na 
sekundarni ravni. V nekaterih drugih državah (Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, 
Nizozemska, Belgija, Velika Britanija, Švedska, Norveška itd.) obstaja vsaj ena alternativna 
pot dokončanemu sekundarnemu izobraževanju do vpisa v terciarno izobraževanje. V tem 
smislu bi bilo smiselno razmisliti o možnih alternativnih poteh, ki bi določenim skupinam (npr. 
migrantom) močno olajšala pot do višje izobrazbe, saj ni realno pričakovati, da so bo večje 
število migrantov odločalo za dokončanje srednje strokovne izobrazbe z namenom vpisa v 
terciarno izobraževanje v Sloveniji.  

 

2. Nekatere druge oblike preverjanja usposobljenosti 
 

Poleg NPK, ki uspešnim kandidatom omogoča pridobitev javno veljavne listine obstajajo tudi 
nekatere oblike certificiranja, ki jih izvajajo različna področna združenja. Takšne oblike 
preverjanja prav tako temeljijo na katalogu znanj, ki določa vstopne pogoje in zahteve 
preverjanja teh znanj, vendar pa potrdilo o usposobljenosti ne izda Državni izpitni center, 
temveč področna združenja sama.  

Center za poslovno usposabljanje (CPU) pri Gospodarski zbornici Slovenije tako izvaja  
preizkus in pripravo za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v prometu.17 
Prav tako ponuja »programe usposabljanja in izpopolnjevanja po programih GZS« in sicer za 
dvajset različnih programov, med drugim na področju izdelave papirja, tiskarske dejavnosti, 
masaž, alternativne medicine itd.18 Vstopni pogoji se razlikujejo glede na izbran program, pri 
npr. programu usposabljanja za upravljanje na papirnem stroju je vstopni pogoj le dopolnjeno 
18 leto starosti in zaključena osnovna šola, medtem ko je pri programu usposabljanja za 
tuinologijo zahtevana splošna srednja šola ali strokovna srednja šola in uspešno opravljeno 
preverjanje usposobljenosti po programu usposabljanja GZS temeljna znanja s področja 
medicine za terapevte naravnega zdravljenja. CPU izvaja tudi programa za ugotovitev in 
potrditev usposobljenosti po programu EDISON in EDISON PLUS za servisiranje električnih 
naprav, kjer pa so potrebne delovne izkušnje iz zahtevanega področja, ter usposabljanja in 

                                                            

17 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS št. 131/06, z dne 14.12.2006) in Pravilnik o 
vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni 
list RS, št. 26/07 in 33/08) ter Direktive EU 2003/59-ES ki določa, da mora vsak voznik, tako za prevoz potnikov 
(za kategorijo D ali E), kot za prevoz blaga (kategorija C in E) pridobiti temeljno kvalifikacijo. Temeljna kvalifikacija 
je leta 2008 (za voznike, ki opravljajo prevoze ljudi) in 2009 (za voznike, ki opravljajo prevoze blaga) zamenjala 
nacionalno poklicno kvalifikacijo za voznike.  

18 Za celoten seznam programov glej spletno stran Gospodarske zbornice Slovenije (2011). 
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preizkus usposobljenosti za osebja za obratovanje žičniških naprav, za nadzornike smučišč 
in spremljevalce izrednih prevozov.19 

Obrtno podjetniška zbornica od leta 2000 izvaja mojstrske izpite in sicer za 52 programov. 
Vstopni pogoji so vsaj dokončana poklicna srednja šola in tri leta delovnih izkušenj na 
področju za katero kandidat želi pridobiti mojstrski naziv. Z dokončano izobrazbo se manjša 
število zahtevani let delovnih izkušenj. Med mojstrskimi izpiti so predvsem tradicionalna 
obrtniška področja (npr. frizer, avtoklepar, pek, mesar, cvetličar, zlatar itd.).20 

Socialna zbornica Slovenije izvaja preverjanja usposobljenosti strokovnih delavcev za tiste 
osebe, zaposlene v socialnem varstvu, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita in 
pripravništva. Vstopni pogoji so vsaj peta stopnja izobrazbe družboslovne smeri in pa 
delovne izkušnje na izbranem področju socialnega varstva. Uspešni kandidati pridobijo 
potrdilo o usposobljenosti.21 

 

2.1. Sistemi certificiranja in migranti 
 

Sistemi certificiranja, ki se postopoma uveljavljajo tudi v Slovenijo izpostavljajo predvsem 
posameznikove izkušnje in znanja, ne pa doseženo stopnjo formalne izobrazbe. Kot taki se 
kažejo še posebej primerni za različne ranljive skupine, ki zaradi različnih oblik socialne 
izključenosti niso imele priložnosti pridobiti formalne izobrazbe, imajo pa številne delovne in 
druge izkušnje in znanja. Za migrante posebno je moč trditi, da se mnogi ne spopadajo s 
težavami nizke formalne izobraženosti, temveč predvsem s težavami priznavanja formalne 
izobrazbe. Kot vemo, dokazila o izobraženosti kot obliki kulturnega kapitala niso vedno 
prenosljivi, na eni strani zaradi različnih ustrojev izobraževalnih sistemov, še bolj pa zaradi 
nacionalnih zakonodaj, ki z zapletenimi postopki nostrifikacije in priznavanja ne ščitijo zgolj 
domačega izobraževalnega sistema, temveč tudi domače udeležence trga delovne sile.  

V intervjujih, ki smo jih izvedli z migranti, so ti pogosto izpostavili, da imajo opravljeno 
določeno NPK ali kakšen drug izpit (npr. EDISON), in sicer na vprašanje, ali so se v Sloveniji 
izobraževali. Intervjuvanci so bili ponosni, da imajo opravljen izpit, ki jim daje možnost 
zaposlitve tudi pri drugih delodajalcih. Mnogi so bili ponosni, da imajo izpit za profil, ki je na 
trgu dela iskan (TIG varilci, serviserji električnih naprav itd.).  

Prilagoditev sistemov certificiranja, predvsem v smeri lažje dostopnosti določenih skupin 
migrantov (npr. jezikovne prilagoditve), bi lahko bil učinkovit način nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja migrantov, predvsem tistih, ki so težko zaposljivi, v smeri pridobivanja znanj 
in potrjevanja znanj na področju deficitarnih poklicev.  Posebej NPK bi bilo smiselno vključiti 
v sheme, kjer bi pristojne institucije, po vzoru Javnega sklada RS za razvoj kadrov in 
štipendiranje, sofinancirala pridobitev tovrstnih certifikatov, vendar s to pomembno razliko, da 
sofinanciranje ne bi bilo omejeno le na državljane RS, kot je to v primeru sofinanciranja 
dokončanja formalnega izobraževanja, ki ga izvaja Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendiranje, temveč tudi za osebe s stalnim in dolgotrajnejšim začasnim prebivališčem v 
Sloveniji.  

                                                            

19 Več o programih na domači strani Centra za poslovno usposabljanje pri Gospodarski zbornici Slovenije (2011). 

20 Za celoten seznam programov glej spletno stran Obrtne zbornice Slovenije (2011). 

21 Več informacij na domači strani Socialne zbornice Slovenije (2011). 
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Na koncu bi bilo smiselno opozoriti, da so posamezni intervjuvani delojemalci v raziskavi 
izpostavili, da so nekatera preverjanja NPK zgolj formalnost in da kandidati sploh ne 
razumejo pisnega dela preverjanja. Glede na to, da je pridobitev certifikata način 
opolnomočenja kandidata, je potrebno poskrbeti, da se preverjanja ne izrodijo v »tiskarno 
certifikatov«, a hkrati vztrajati na prilagoditvah, ki kandidatom omogočijo prikaz realnega 
znanja in sposobnosti, ne pa zgolj tistih, opaženih skozi lečo slovenskega jezika.  
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V. PRILAGOJENI PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA ZA DELAVCE TRETJIH DRŽAV IN 
NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE 

 

Andragoški center Slovenije (2008: 60) je v poročilu »Izobraževanje in usposabljanje 
migrantov v Sloveniji« o izobraževalni ponudbi namenjeni prav migrantom v letu 2008 
zapisal, da je »milo rečeno za to ciljno populacijo skromna«. Za ponudbo v letu 2011 lahko 
trdimo, da se je obseg ponudbe nekoliko povečal in diverzificiral, vendar pa gre v veliki meri 
za projekte, ki so v marsičem pilotni, predvsem pa časovno omejeni. Razlog je, da so 
povečini financirani iz Evropskega socialnega sklada oz Evropskega sklada za integracijo 
državljanov tretjih držav, kjer gre za časovno natančno določen obseg financiranja.  

 

V grobem bi lahko obstoječo ponudbo izobraževanja in usposabljanja migrantov razdelili v 
učenje slovenskega jezika na eni strani in pa nudenje različnih oblik pomoči in svetovanj na 
drugi strani z namenom večjega opolnomočenja migrantov. V drugem primeru lahko tako le 
pogojno govorimo o izobraževanju in usposabljanju, saj imajo omenjene oblike pomoči 
namen prvenstveno namen izboljšanja položaja migrantov in zmanjšanje njihove 
marginalizacije. Spodnji pregled temelji na pregledu spletnih virov o programih, namenjenih 
migrantom v Sloveniji, in na informacijah zbranih na posvetih in delavnicah na to temo v letu 
2011. V pregled so vključene organizacije, ki izvajajo ali so zaključile vsaj en projekt, ki 
naslavlja položaj odraslih migrantov v Sloveniji in je namenjen v prvi vrsti njim. Pregled ne 
zajema tistih organizacij, ki izvajajo samo aktivnosti medkulturnega dialoga ali aktivnega 
državljanstva, niso pa primarno namenjene migrantom. 

 

1. Učenje slovenskega jezika 
 

Med prvimi, ki so pričeli s poučevanjem slovenskega jezika kot tujega, je bil Center za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Center je ne samo 
izvajal tečaje slovenskega jezika za raznolike skupine udeležencev, temveč tudi razvijal 
metodologijo poučevanja in preverjanja znanja slovenskega jezika. Tečaje slovenskega 
jezika so v preteklosti ponujale tudi nekatere komercialne jezikovne šole in pa ljudske 
univerze (LU).  

Kljub visokemu nivoju poučevanja slovenskega jezika, ki ga zagotavlja Center, pa tudi 
nekatere druge institucije, pa je za številne migrante predstavljala oviro pri udeležbi prav 
cena takšnega tečaja, ki trenutno v primeru obsežnejših tečajev (npr. polletnih) povzpne tudi 
nad 1000 EUR.  

Zaradi tega lahko za prelomnico v poučevanju slovenskega jezika migrantov štejemo 
uveljavitev Uredbe o integraciji tujcev iz leta 2008, ki predvideva brezplačne tečaje 
slovenskega jezika za določene skupine migrantov.22 Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) 

                                                            

22 Po Uredbi iz leta 2008 so bili do brezplačnih tečajev upravičene osebe, »državljani tretjih držav, ki v Republiki 
Sloveniji najmanj dve leti prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno 
prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, ter njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji 
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je posledično preko razpisa določil izvajalce, ki izvajajo brezplačne tečaje slovenskega jezika 
in tečaje spoznavanje kulture, zgodovine in ustavne ureditve Republike Slovenije v 
naslednjih slovenskih središčih: v Ljubljani, Grosupljem, Kamniku, Vrhniki in Domžalah Cene 
Štupar, Center za permanentno izobraževanje; v Mariboru, Ptuju in Slovenski Bistrici Ljudska 
univerza Ormož; v Celju, Zagorju, Trbovljah in Slovenskih Konjicah Ljudska univerza Celje; v 
Kranju, Jesenicah in Škofji Loki Ljudska univerza Škofja Loka; v Velenju in Žalcu MOCIS-
Center za izobraževanje odraslih; v Novem mestu Razvojno izobraževalni center Novo 
mesto; v Novi Gorici, Ajdovščini, Idriji, Tolminu in Postojni Ljudska univerza Ajdovščina; v 
Kopru, Izoli, Piranu in Sežani Ljudska univerza Koper, ter v Krškem Ljudska univerza Krško.  

Tečaje slovenskega jezika izvajajo tudi druge ljudske univerze in nekatere jezikovne šole in 
druge izobraževalne institucije, vendar te v letu 2011 niso vključene v financiranje s strani 
MNZ in Evropskega sklada za integracijo in so zato plačljive.  

 

2. Druge oblike prilagojenih programov 
 

Programe izobraževanja (formalnega ali neformalnega), ki bi bili namenjeni izključno 
skupinam migrantov je, kot bomo videli v nadaljevanju, le peščica. Trenutno pa poteka več 
projektov, ki jih izvajajo nekatere državne institucije, predvsem pa nevladne organizacije 
(NVO), katerih cilj je nuditi migrantom informacije o različnih vidikih življenja v Sloveniji, ter 
omogočiti psihosocialno pomoč posameznikom ali skupinam, ki so se priselili v Slovenijo. 
Geografsko gledano je največ takšnih programov v Ljubljani, vendar pa je nekaj takšnih 
organizacij, ki v svojem okolju orjejo ledino in hkrati ponujajo primere dobre prakse, tudi v 
drugih delih Slovenije.  

Na prvem mestu omenjamo programe Ljudskih univerz, ki poleg programov učenja 
slovenskega jezika nudijo tudi nekatere druge oblike specializiranih storitev za migrante. 
Ljudska univerza Koper je zaključila projekt »Ko tujina postane dom«, kjer so skupaj s 
projektnimi partnerji (ZRSZ Koper, CSD Koper in UE Koper) pričeli z izobraževanjem za 
albansko govoreče priseljenke, ki so se želele naučiti slovenskega jezika in spoznati 
slovenske institucije, temeljne za bivanje in življenje v naši državi. Gre za pilotni projekt, 
katerega široka odmevnost priča, da gre za primer dobre prakse, ki bi ga bilo smiselno 
vpeljati tudi širše. Prav tako nudijo brezplačno učno pomoč, skupaj z OŠ Koper so pripravili 
pripravljalnico za starše otrok migrantov, ki se prvič vključujejo v osnovno šolo. Soroden 
program so v letu 2007 za albanske matere in otroke izvedli na OŠ Antona Žnideršiča – OE 
Ljudska univerza. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve Andragoški zavod Maribor – 
Ljudska univerza nudi beguncem psihosocialno pomoč ranljivim osebam s posebnimi 
potrebami, izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Mariboru, izobraževalni tečaj za 
izboljšanje zaposlitvenih možnostih v Mariboru. Podobno v Ljubljani nudi Izobraževalno 
središče Miklošič Ljubljana, medtem ko ARX d.o.o. izvaja učno pomoč za begunce. Vsi 
omenjeni projekti so financirani iz Evropskega sklada za begunce in Ministrstva za notranje 
zadeve.  

                                                                                                                                                                                          

dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine, ne glede na dolžino prebivanja v Republiki Sloveniji in 
veljavnost dovoljenja« (Ur.l. RS, št. 65/2008). Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev iz 
leta 2010 pa določa, da so do brezplačnih tečajev upravičeni »državljani tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji 
prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta« (Ur.l. RS, št. 
86/2010). Do brezplačnega učenja slovenskega jezika so po Uredbi o pravicah in dolžnostih beguncev so 
upravičeni tudi begunci (Ur.l. RS, št. 33/2004). Vse omenjene uredbe predvidevajo tudi tečaje spoznavanja 
kulture, zgodovine in ustavne ureditve Republike Slovenije.  
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Med državnimi institucijami, ki omogočajo program svetovanja za migrante, lahko 
izpostavimo Info točko za tujce pri Zavodu RS za zaposlovanje, ki je ustanovljena z 
namenom informiranja migrantov o delovni in drugi zakonodaji, bivanju in urejanju statusa, 
možnostih izobraževanja itd. Operacija je prav tako delno financirana iz Evropskega 
socialnega sklada. Poleg pisarne v Ljubljani ima Info točka tudi svojo mobilno enoto. 

Nevladne organizacije so preko financiranja evropskih skladov in različnih drugih, predvsem 
evropskih, projektov prevzele večino svetovalnega dela z migranti v Sloveniji. Slovenska 
filantropija (SF) je med NVO, ki se že dalj časa ukvarjajo s pomočjo in svetovanjem tako 
prosilcem za azil, beguncem, kot tudi drugim, ki so se priselili v Slovenijo. Trenutno SF izvaja 
več projektov v povezavi z migranti. »Avto-trening za migrante« je projekt, financiran s 
strani Evropske komisije, katerega namen je razvoj skupnega modela treninga za migrante, 
ki bi jim omogočil pridobivanje osnovnih informacij o sistemu države, v katero pridejo. Model 
je zasnovan na aktivni participaciji migrantov samih ter prilagojen njihovim potrebam. 
Projektni partnerji bodo poskušali ustvariti model, ki bo preizkušen v vseh državah 
partnerjev. Drugi projekt, kjer je glavni partner Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 
Slovenska filantropija pa projektni partner, je »Integracijski paket za brezposelne 
migrante, begunce in prosilce za azil«, kjer so izvajali naslednje aktivnosti: priprava 
izobraževalnega programa za zagovornike migrantov, priprava zagovornikov na terensko 
delo in izvajanje terenskega dela, priprava seznama indikatorjev za certifikat 
»multikulturnosti«, ki bi ga podeljevali podjetjem, itd. Prostovoljci, ki delujejo v okviru 
Slovenske filantropije, nudijo tudi učno pomoč in drugo praktično pomoč migrantom in 
beguncem. 

Že omenjena Zveza svobodnih sindikatov Slovenije se aktivno vključuje v zagovorništvo 
pravic migrantskih delavcev v Sloveniji, predvsem v obliki opozarjanja na problematiko tako 
medije kot tudi državne institucije ter organiziranja protestov v znak podpore in solidarnosti s 
položajem migrantskih delavcev pri nas, ter sodeluje z raziskovalnimi organizacijami v 
raziskavah o značilnostih te problematike. Prav tako sodeluje v nekaj evropskih projektih; 
omenili smo že  projekt »Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in 
prosilce za azil«, del tega projekta pa je tudi priprava dvojezičnega internetnega glasila 
»Migrantski novičnik«, kjer migranta obveščajo o spremembah na področju zakonodaje in 
drugih koristnih informacijah.  

Prostovoljci in aktivisti, združeni v Socialni svet Rog, z »biosindikalistično iniciativo« Nevidni 
delavci sveta organizirajo številne aktivnosti, ki imajo za cilj izboljšanje položaja delavcev v 
lokalnem kot tudi globalnem okolju. Njihova druga iniciativa »Svet za vsakogar« se 
osredotoča na položaj iskalk in iskalcev mednarodne zaščite, predvsem na samoorganizacijo 
iskalcev mednarodne zaščite pri dostopanju do pravic, ki izhajajo iz mednarodnih 
dokumentov (npr. pravica do pravne pomoči).  

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto prav tako nudi nekatere oblike pomoči 
osebam iz »prikrajšanih etničnih skupin«. Za migrante tako organizirajo aktivnosti, ki jim 
omogočajo razvijanje veščin in jim pomagajo uveljaviti njihove pravice ter razvijati pozitivno 
samopodobo in samozaupanje. Konkretneje, nudijo učenje slovenskega jezika za tujce, 
učenje osnov računalništva, motivacijske delavnice in individualno obravnavo - informiranje, 
svetovanje, zagovorništvo, podporo.  

Poleg omenjenih organizacij se s problematiko srečujejo tudi Afriški center, Jezuitski center 
za begunce Slovenije s programi pomoči za begunce, Center za poslovno usposabljanje pri 
Gospodarski zbornici Slovenije, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Zavod Racio 
Social iz Celja, Zavod MISSS iz Ljubljane, Zavod Mens Mentis iz Murske Sobote, Zavod 
Papilot s projektom Migranti v našem okolju – Migra in Združenje za opolnomočenje človeka 
– Gibanje JA, MI LAHKO! z izobraževalnim programom za migrante v angleškem jeziku 
»Nauči se uspeha«.  
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Mnogi izmed omenjenih izvajalcev specializiranih storitev pri razvoju programom sodelujejo z 
Andragoškim centrom Slovenije, ki tudi spremlja ponudbo izobraževanj v Sloveniji.  

 

3. Ustreznost opisanih programov namenjenih migrantom 
 

Opisani programi orjejo ledino na slabo raziskanem področju življenja priseljenih v Slovenijo 
in njihovega sobivanja z ostalimi segmenti slovenske družbe. Poudariti je potrebno, da gre za 
inovativne pristope, ki so bodisi prilagojeni programi dobrih praks iz drugih držav ali pa 
docela sveži pristopi k problematiki. Predvsem programi, ki temeljijo na samoorganizaciji in 
aktivni participaciji migrantov, so korak k opolnomočenju migrantov samih.  

Zgornji pregled izpostavlja vidik, ki se kaže kot vse bolj problematičen; večina projektov in 
programov je projektno financirana,23 kar pomeni, da gre za projekte, ki imajo omejen domet 
tako v geografskem smislu kot tudi v smislu dosega ciljne populacije. Še pomembneje je, da 
so časovno omejeni na čas trajanja projekta, saj je financiranje aktivnosti, ki izhajajo iz 
projekta, zagotovljeno samo za čas trajanja projekta. Kot je na delavnici o izobraževanju 
odraslih migrantov v organizaciji ISIM SAZU24 poudarila ena izmed udeleženk, projektno 
financiranje pomeni na eni strani veliko negotovost, hkrati pa je potrebno veliko iznajdljivosti, 
da se lahko uspešni projekti nadaljujejo. Kot primer lahko navedemo brezplačne tečaje 
slovenskega jezika na Centru za permanentno izobraževanje Cene Štupar, ki je izvajal 
program, financiran s strani MNZ in Evropski sklad za integracijo državljanov tretjih držav v 
letu 2010 in 2011. V oktobru 2011 so javili, da ne bodo več vpisovali v brezplačni tečaj 
slovenskega jezika. Vzrok je poraba sredstev.25 Do nadaljnjega ni jasno, kdo bo v Ljubljani 
izvajal te programe, če sploh kdo. Drugi primer je že omenjeni program LU Koper »Ko tujina 
postane dom«, ki se je iztekel, sedaj pa čakajo, ali bodo na naslednjem razpisu uspešni, in 
bodo lahko nadaljevali z dosedanjim programom.26 

Lahko bi trdili, da gre v resnici za kopico pilotnih projektov, ki pa nikoli ne postanejo 
standardizirana oblika programov na ravni celotne države. Z drugimi besedami, inovativne 
rešitve, ki so se kot takšne dokazale skozi prakso, ostajajo samo to – inovativne rešitve, ne 
pa nacionalni program ukrepanj državnih in drugih organizacij na področju izobraževanja, 
usposabljanja in uspešnega sobivanja migrantov v državi naselitve.  

Mnogi deležniki na tem področju namreč ugotavljajo, da migranti potrebujejo jasno 
zastavljeno in stabilno mrežo institucij, ki se ne spreminja z vsakim proračunskim letom.  
Prav tako mora biti jasna opredeljen sam potek tega, kar je običajno poimenovano kot 
»proces integracije«. Kot se je slikovito izrazila ena izmed udeleženk zgoraj omenjene 

                                                            

23 S projektnim financiranjem mislimo financiranje, ki ni sistemsko ali sistematično.  

24 Gre za zaključno konferenco projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje 
za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo v organizaciji ISIM SAZU na SAZU 23.8.2011.  

25 Glej domačo stran Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar (2011). 

26  Informacija pridobljena na delavnici projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za 
izobraževanje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo v organizaciji ISIM SAZU na SAZU 23.8.2011 
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delavnice: »Ne moremo pričakovati, da bodo migranti letali po Kopru in vsakič iskali novo 
ulico, kjer poteka tečaj slovenskega jezika ali ta ali ona aktivnost za njih.«27 

                                                            

27 Zaključna konferenca projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za 
medkulturne odnose in aktivno državljanstvo v organizaciji ISIM SAZU na SAZU 23.8.2011. 
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VI. PREGLED GLAVNIH UGOTOVITEV IZ POROČILA 
 

1. Statistične značilnosti ciljne populacije nam kažejo zelo »tipično« strukturo kar se tiče 
porazdelitve po starosti in po spolu. V štirih petinah prevladujejo moški, žensk je torej 
le petina. Poglobljena terenska raziskava je pokazala, da delojemalci, državljani 
tretjih držav, proti nekaterim pričakovanjem nimajo slabe izobrazbene strukture. 
Presenetljivo visok je delež dokončane srednje šole in tudi izobraževanja na tretji 
stopnji. Kljub temu so »tujci« zaposleni na manj zahtevnih delovnih mestih, kakršna bi 
lahko obvladovali glede na svojo izobrazbo, znanje in sposobnosti. Taka diskrepanca 
vodi tudi v razočaranja, zaradi česar je odselitev iz Slovenije zlasti tistih bolj 
izobraženih toliko verjetnejša.  

 
2. O stanju in trendih v ponudbi prostih delovnih mest je mogoče le približno razpravljati 

oziroma sprejemati zaključke, saj ni preglednega sistema, kjer bi bilo mogoče te 
pojave metodološko ustrezno in sistematično spremljati. Delodajalci načeloma 
zaposlujejo delavce državljane tretjih držav predvsem na delovnih mestih, za katere 
naj ne bi bilo povpraševanja na »slovenskem« trgu dela. Vendar je tako zaposlovanje 
problematično vsaj iz dveh vidikov. Zaposlovanje tujcev, ki običajno niso dovolj 
seznanjeni z možnostmi in razmerami v Sloveniji, je velikokrat zlorabljeno v smislu 
nižjih izplačil plačnih prejemkov, plačilne nediscipline, pripravljenosti delati v slabših 
delovnih razmerah kot posledice slabe informiranosti itd. Delodajalci bodo vsekakor 
tudi v prihodnje zaposlovali tujce večinoma vse dotlej, dokler se jim bo to finančno 
izplačalo. Vendar struktura ponudbe prostih delovnih mest ostaja. Problem so 
ponujena delovna mesta nizke dodane vrednosti, zato nas ne sme presenečati, če 
delojemalci iz tretjih držav ne dosegajo »pričakovane« višje izobrazbe. Pogosto 
povzroča delodajalcem višja izobrazba, zlasti pa zavedanje delojemalcev o svojih 
pravicah, težave, ki jih ne bi imeli v primeru manj izobražene in manj zahtevne 
delovne sile. 

 
3. Anketirani delojemalci v raziskavi slabo poznajo možnosti izobraževanja v Sloveniji. 

To velja tudi za brezplačne tečaje slovenskega jezika, ki so bili pospremljeni s precej 
široko oglaševalsko akcijo. Izjema je poznavanje priprav in preverjanj NPK, ki je med 
anketiranimi precej razširjeno. Rezultati v naši anketi tako odstopajo od rezultatov 
raziskave Andragoškega centra (2008), kjer je kar polovica na vprašanje odgovorila 
pritrdilno.28 Prav tako je večina navedla, da se v Sloveniji še ni izobraževala. Potrebo 
po dodatnem izobraževanju je izrazilo 41 % anketiranih.  

 
4. Anketirani svoje pridobljene veščine in sposobnosti ne vrednotijo kot takšne, saj niso 

pridobljene v formalnem izobraževanju in pogosto niso neposredno uporabne pri 
trenutnem delodajalcu (ali pa jih tudi ta ne vidi kot veščine). Prav tako, kljub želji po 
spremembi, še niso podrobneje razmišljali o lastnih zaposlitvenih ciljih. Kljub temu si 
druge ali drugačne zaposlitve želi okoli dve tretjini vprašanih, vendar pogosto 
nisonavedli, kakšno zaposlitev si želijo. Hkrati so priznavali (70  %), da bi za novo 
zaposlitev potrebovali dodatno izobraževanje.  

 

                                                            

28 Eden izmed možnih razlogov bi lahko bil različen vzorec: v raziskavi Andragoškega centra je bila čez polovica 
anketiranih slovenskih državljanov, medtem ko so bile v našem primeru anketirane le osebe z stalnim ali 
začasnim dovoljenjem za bivanje.  
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5. Delojemalci v raziskavi so povečini prišli v stik s trenutnim delodajalcem preko 
prijateljev ali sorodnikov. To potrjujejo tudi intervjuji z delodajalci, kjer je večina 
podjetij prišla v stik s potencialnimi zaposlenimi preko oseb, ki so že zaposlene v 
podjetju. Iz tega je moč sklepati, da so neformalne, oziroma tako imenovane »šibke 
vezi« ključne pri prenosu informacij med migranti na trgu dela.  

 
6. Delodajalci so v glavnem mnenja, da njihovi zaposleni tuji delavci posedujejo vse 

veščine, ki jih pri svojem delu potrebujejo. Le dve podjetji sta menili, da pri zaposlenih 
delavcih migrantih pogrešata dovolj dobro znanje slovenskega jezika.  

 
7. Podjetja organizirajo za svoje zaposlene predvsem tista izobraževanja in 

usposabljanja, ki so v direktni povezavi z delovanjem njihovega podjetja. Delodajalci 
so bili načeloma pripravljeni omogočiti izobraževanje tako znotraj kot zunaj delovnega 
časa, vendar pa do sedaj zato še niso razbrali potrebe, hkrati pa so izjavili, da bi 
morala biti pobuda na strani zaposlenih. V intervjuvanih podjetjih je usposabljanje in 
izobraževanje potekalo v zelo omejenem obsegu. 

 
8. Po uradno zbranih statističnih podatkih je približno 20% vseh priselitev državljanov 

tretjih držav v Slovenijo »posledica« združitve družine. Ne glede na to, da si s takim 
podatkom ne moremo kaj dosti pomagati, ker nam ne pojasni ničesar, pa lahko 
ugotovimo, da gre za »zakonsko dopustno obliko priselitve«, kadar je eden od obeh 
partnerjev v državi priselitve. Ker je to povečini moški, saj je teh štiri petine, so tudi 
znotraj skupine »združitev družine« praktično same ženske. Kako pa pravzaprav 
vplivajo na položaj delojemalcev migrantov razmere v njihovih družinah? Kljub 
nasprotnim pričakovanjem je pri tistih, ki so dlje časa v Sloveniji, manjša verjetnost, 
da bodo imeli ob sebi tudi družino. Sicer imajo tri petine anketiranih v Sloveniji tudi 
partnerja/partnerko, skupno ena četrtina pa tudi otroke. V tem primeru gre pogosto za 
partnerje/partnerke in za otroke rojene v Sloveniji, ki imajo običajno slovensko 
državljanstvo. Sicer pa družinski člani naših anketiranih večinoma nimajo izkušenj z 
izobraževalnimi programi v Sloveniji. Med tistimi, ki družinske člane v Sloveniji imajo, 
sta kar dve tretjini družinskih članov vključeni v izobraževalne programe v Sloveniji. 
Anketirani si za svoje družinske člane želijo več usposabljanj, saj zatrjujejo, da njihovi 
družinski člani želijo bivati in delati v Sloveniji.   

 
9. Sistem certificiranja oziroma priznavanja neformalnega izobraževanja kot je NPK in 

nekateri drugi certifikati je v Sloveniji dobro razvit in zelo primeren za določene 
skupine migrantov, ki bodisi nimajo ustrezne formalne izobrazbe, ali imajo težave s 
priznavanjem te, posedujejo pa veščine in sposobnosti za opravljanje določenega 
dela. Posebej sistem NPK ima jasno strukturo z natančno opredeljenimi vstopnimi 
pogoji, standardizirano obliko zahtevanega znanja v obliki katalogov znanj, razvejano 
in geografsko razpršeno mrežo izvajalcev, ter uporabniku prijazen način dostopanja 
do informacij v obliki za to zasnovane spletne strani.  

 

10. Za ponudbo izobraževanj in usposabljanj za migrante v letu 2011 lahko trdimo, da je 
še vedno skromna, da pa se je obseg ponudbe nekoliko povečal in diverzificiral, 
vendar pa gre v veliki meri za projekte, ki so v marsičem pilotni, predvsem pa 
časovno omejeni. 

 

11. Projektno financiranje večine projektov na tem področju ne zagotavlja dolgoročnega 
izvajanja aktivnosti, posledično pa tudi ne deluje v smeri izgradnje stabilne, trajne in 
prepoznavne infrastrukture na tem področju.  
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12. Brezplačni tečaji slovenskega jezika, ki so bili v Uredbi o integraciji definirani kot eno 
glavnih orodij v procesu integraciji, so pomembna prelomnica v izobraževanju in 
usposabljanju migrantov v Sloveniji, saj se je država aktivno vključila na področje 
izobraževanja in usposabljanja tujcev. 

 
13. Druge oblike prilagojenih programov so predvsem v obliki pilotnih projektov, 

neenakomerno razpršene po državi, z (kratkoročno) določeno dobo izvajanja in 
projektno financirani, predvsem s strani evropskih skladov. V velikih primerih gre za 
domišljene projekte, ki pa so omejeni v dometu vpliva. 

 
14. Na državni ravni ni interesa o poskusu prenosa uspešnih primerov na raven celotne 

države. Projekti tako ostajajo lokalizirani, njihovi izvajalci pa v negotovosti, ali bodo 
pridobili sredstva za nadaljnjo gradnjo infrastrukture, ki so jo postavili.  

 
15. Delojemalci niso monolitna populacija ne z vidika odgovorov delodajalcev ne z vidika 

odgovorov delojemalcev samih, pač pa predstavljajo pester nabor ljudi s specifičnimi 
življenjskimi slogi in s specifičnimi znanji in veščinami, zato rešitve na tem področju 
ne morejo biti univerzalne in enovrstne.  
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VII. PREDLOGI ZA BOLJ UČINKOVIT SISTEM 
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
MIGRANTOV V SLOVENIJI 

 

Spodaj navedeni predlogi izhajajo iz glavnih ugotovitev naše raziskave in poskušajo graditi 
na že obstoječih programih ali primerih dobre prakse pri zagotavljanju učinkovite 
infrastrukture na področju izobraževanja in usposabljanja migrantov. Podmena, ki ji sledimo 
je, da so migranti, kot že rečeno, heterogena skupina in to v smislu tako izobrazbene 
strukture, pripadnosti starostni skupini, državi izvora in drugih družbeno-ekonomskih 
značilnostih. Ukrepi, ki jih predlagamo, sledijo temu tako, da poskušajo nagovarjati različne 
skupine priseljenih v Slovenijo.  

 

1. Kot sledi iz ugotovitev, v Sloveniji ni koherentnega sistema, ki bi naslavljal sobivanje 
priseljenih v to državo. Začetki tako imenovanih integracijskih pristopov segajo le 
nekaj let nazaj, mnoge aktivnosti pa so razdrobljene in del vse večjega števila 
projektov, ki se ukvarjajo s to tematiko. Sistemske rešitve, z izjemo učenja 
slovenskega jezika in tečajev slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve 
Republike Slovenije, še niso vpeljane. Zaradi tega je nujno vzpostaviti 
infrastrukturo organizacij, programov in aktivnosti, ki naslavljajo bivanje 
priseljenih delavcev in njihovih družin, pa tudi ostalih skupin migrantov, v Sloveniji. 
Omenjena infrastruktura mora temeljiti na (a) dostopnosti (zasnovana uporabnikom 
prijazno, enakopraven dostop), (b) trajnosti (elementi infrastrukture niso podvrženi 
nenehnim spremembam) in (c) predvidljivosti (vključevanje v aktivnosti ima 
pričakovane rezultate za uporabnike). Opisana infrastruktura nujno potrebuje 
koordinacijsko telo, ki bo v sodelovanju z drugimi deležniki, pripravljalo strategije 
razvoja, spremljalo ponudbo izobraževanj, pripravljalo usmeritve v skladu s 
potrebami trga dela itd. Glede na infrastrukturo, s katero razpolaga ZRSZ (izvajanje 
zakonodaje s področja zaposlovanja tujcev, zbiranje in obdelava statističnih 
podatkov, razvejana struktura območnih zavodov) bi vlogo takšnega 
koordinacijskega telesa lahko prevzel tudi ZRSZ. V okviru tega predlagamo 
naslednje aktivnosti: 
 

- spremljanje slovenskega trga dela in zaposlovanja tujcev na njem, 
- razvijanje odgovarjajočega sistema usposabljanja in izobraževanj, 
- priprava informacijske baze ponudnikov za migrante prilagojenih programov in 

vseh izobraževalnih programov, 
- priprava informacijske baze izvajalcev različnih oblik pomoči migrantom in 

oblik samo-organiziranosti migrantov in njeno posodabljanje, 
- priprava in skrbništvo pregledne in uporabniku prijazne spletne aplikacije, 

namenjene predvsem migrantom, z informacijami o različnih oblikah 
izobraževanja in pomoči ter izvajalcih te (primer tovrstne dobre prakse je že 
omenjena spletna aplikacija NPK).  

 

2. Glede na ugotovitve o načinu financiranja projektov, katerih ciljne populacije so 
priseljeni, predlagamo, da se definira tiste projekte, ki so prepoznani kot nujni za 
uspešno sobivanje migrantov v Sloveniji, ter se ustvari pogoje, kjer bodo ti projekti 
financirani na način, ki bo zagotavljal njihovo kontinuirano izvajanje na ravni 
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celotne države. Menimo, da je za uspešnost teh programov, predvsem v smislu 
njihove širše sprejetosti med ciljnimi populacijami ključno, da je zagotovljena 
sistemskost financiranja.  

 

3. Rezultati raziskave med delojemalci so razkrili, da si mnogi med migranti želijo 
spremembe zaposlitve ali karierne poti, da pa pri tem potrebujejo strokovno pomoč in 
usmerjanje. Predlagamo, da se za delavce migrante organizira karierno svetovanje, 
ki bo usmerjeno k prepoznavanju individualnih ciljev delavcev migrantov. Storitev se 
mora prilagajati uporabnikom v smislu jezikovne in vsebinske razumljivosti. 
Predlagamo torej strokovno svetovanje, ki bo potekalo v jeziku, v katerem se lahko 
uporabnik svobodno izraža, in na način, ki bo upošteval tako njegov izobrazbeno, 
starostno in drugo ozadje. Pri svetovanju za nadaljnje izobraževanje je potrebna 
stalna presoja vsebine storitev glede na spremenjene zahteve trga v odnosu do 
posameznikove pozicije na tem trgu. Predlagamo, da to presojo opravlja stalno telo 
znotraj ZRSZ.  

 
4. Pri izvajanju storitev kariernega svetovanja predlagamo, da se ta opre na že obstoječ 

sistem kariernega svetovanja, torej na CIPS, vendar z zgoraj omenjenimi 
prilagoditvami. Storitev bi lahko nagradili z mobilnimi enotami kariernega svetovanja 
za delavce migrante ali pa s svetovanji na delovnem mestu (po vzoru projekta o 
kariernem svetovanju na delovnem mestu Andragoškega centra Slovenije).29 

 
5. Stiki migrantov s predstavniki državnih institucij in drugih organizacij morajo temeljiti 

na nediskriminatorni obravnavi. Komuniciranje predstavnikov institucij z migranti naj 
sledi načelom anti-opresivne obravnave s ciljem večjega opolnomočenja migranta. 
Ker opažamo, da je komuniciranje državnih uradnikov še vedno, kljub pozitivnim 
premikom, pogosto odvisno od uporabnikovega družbeno-ekonomskega statusa, 
predlagamo izvedbo delavnic s strokovnjaki anti-diskriminacijskih obravnav in 
sorodnih pristopov. Prav tako je ključno zagotoviti enakopraven dostop do storitev 
državnih institucij – v primeru ZRSZ na primer organizirati delo tako, da lahko 
uporabniki pridobijo informacije o svojem statusu, četudi niso iz Ljubljane. Konkretno, 
izboljšati je potrebno informacijske storitve po telefonu in spletno stran ZRSZ.  

 
6. Kot smo zapisali že zgoraj, so migranti heterogena skupina, čemur se mora prilagajati 

tudi ponudba izobraževanj in usposabljanj. Potrebno je definirati programe, ki so 
koristni za večino priseljenih, in pa tiste, ki zadovoljujejo potrebe specifičnih populacij. 
Predlagamo, da se v brezplačne tečaje slovenskega jezika vključi vse migrante. 
Tečaji naj se izvajajo v delovnem času, uporabnike pa je potrebno v tem času 
razbremeniti delovnih obveznosti. Delodajalci bi za ta čas prejemali denarno 
nadomestilo od države. 

 
7. Za starejše delavce migrante in tiste z najnižjo izobrazbo predlagamo tudi programe 

računalniškega opismenjevanja, ki jim bodo omogočili spremljanje ključnih informacij 
preko spleta, ki bi bil brezplačen. 

 
8. Zavodova spletna stran drugo-jezičnim delojemalcem ni prav prijazna. Na njej se je 

težko znajti, nekatere ključne vsebine, ki so pod posameznimi povezavami navedene, 
pa je možno odpreti šele po izboru naslednje ravni povezav (torej kak vmesni »klik« 
je gotovo odveč). Naj tudi opozorimo, da sicer spletišče obljublja in objavlja precej 
zanimivih podatkov, vendar prihaja tudi do napak, da so »na link obešene« 

                                                            

29 Glej spletno stran projekta Guidance in the workplace (2011). 



  

 
Končno poročilo (15.10.2011): Analiza potreb po 
izobraževanju, usposabljanju in drugih storitvah delavcev iz 
tretjih držav in njihovih družinskih članov v RS  

 

 
‐ 42 ‐ 

 

nepravilne datoteke, ali pa datoteke, ki so okvarjene, ali nepopolne in jih včasih niti ni 
mogoče odpreti. Takih primerov ni veliko, pojavljajo pa se. Zato bi morala biti vsakič 
ob novi vsebini izpeljana tudi preveritev, ali so vsebine prave, popolne in ali so 
delujoče. 

9. Predlagamo tudi, da bi obstoječi sistem NPK, ki je med migranti dobro sprejet, z 
manjšimi prilagoditvami (npr. jezikovnimi) zasnovali tako, da bi bil prilagojen za 
določene skupine migrantov. Hkrati pa bi lahko predlagali v sprejem tudi nove 
kvalifikacije, kot je npr. že omenjena kvalifikacija za zagovornika pravic migrantov, ali 
pa NPK za veščine in sposobnosti, ki jih ni mogoče pridobiti z izobraževanjem v 
Sloveniji (npr. NPK za kitajskega kuharja). V zvezi z NPK bi bilo smiselno preučiti 
možnosti za uveljavitev NPK kot zadostnega pogoja za nadaljevanje formalnega 
izobraževanja, kot je to urejeno v številnih evropskih državah. Izbira ostalih 
programov usposabljanj naj temelji na spremljanju ponudbe prostih delovnih mest in 
deficitarnih poklicev, vendar z upoštevanjem dvojega: (1) da se značilnosti trga dela 
spreminjajo, kot tudi nabor deficitarnih poklicev, in (2) da priselitev delavca migranta 
ni zgolj izpolnitev deficitarnega delovnega mesta. Z drugimi besedami, spodbujanje in 
svetovanje o specifičnih usposabljanjih mora izhajati iz situacije na trgu dela, vendar 
pa mora svetovanje in izbira usposabljanja slediti migrantovemu intimnemu 
zasledovanju zaposlitvenih ciljev.  

 
10. Predlogi v zvezi s pripravljanjem, urejanjem in objavljanjem podatkov: Zavod RS za 

zaposlovanje vodi evidenco suficitarnih in deficitarnih poklicov. Podatke pripravljajo 
območne/regijske enote Zavoda glede na lokalne razmere zaposlovanja. Pregled 
poklicev je dostopen na Zavodovem spletnem portalu30, vendar podatki niso prikazani 
po številu iskalcev zaposlitve pri suficitarnih poklicih, niti ni podatkov o kvantitativnem 
povpraševanju delodajalcev po deficitarnih poklicih. Glede na navedene podatke o 
poklicih je mogoče opaziti »kopičenje« poklicev v regijah, kjer je prisoten kak 
visokošolski center, zlasti tistih bolj specializiranih poklicev, ki so vezani na specifične 
visokošolske programe. Tako je denimo v Goriški regiji suficitaren poklic agronoma, ki 
po drugi strani ni suficitaren npr. v Pomurju, ki je tipično poljedelsko-kmetijsko 
območje, itd.  

 
11. Predlagamo, da se omenjeni kvantitativni podatki dodajo, saj vpogledovalec nima 

»občutka« o tem, kateri suficitarni poklic je bodisi močno bodisi šibko nadpovprečno 
prisoten med lokalnimi iskalci zaposlitve. Po drugi strani delodajalci ne morejo realno 
ocenjevati ponudbe kadrov, temveč morajo venomer preverjati preko povpraševanja, 
v kolikšni meri morajo zaposliti »tujce«, kadar »domače« delovne sile ni dovolj na 
razpolago. V tem kontekstu bi interaktivna evidenca omogočala sprotno 
posodabljanje podatkov tako na strani iskalcev dela kot iskalcev delavcev, posledično 
pa bi se zmanjšale obremenitve Zavoda s poizvedbami, delodajalci in delojemalci pa 
bi zaposlovanje lažje in hitreje načrtovali.  

 
 

12. Glede na informacije, ki smo jih zbrali pri delodajalcih, je zanimanje oziroma potreba 
po dodatnem izobraževanju njihovih zaposlenih prisotna le pri manjšini, pa še pri teh 
predvsem zaradi nadaljnjega uspešnega delovanja podjetja. ZRSZ zato predlagamo, 
da na eni strani med delodajalci promovira družbeno odgovorno poslovanje, ki med 

                                                            

30 Spletna stran ZRSZ. Deficitarni in suficitarni poklici (2011). 

 



  

 
Končno poročilo (15.10.2011): Analiza potreb po 
izobraževanju, usposabljanju in drugih storitvah delavcev iz 
tretjih držav in njihovih družinskih članov v RS  

 

 
‐ 43 ‐ 

 

drugim vključuje posebno skrb do ranljivih skupin v podjetju, torej tudi migrantskih 
delavcev. Preko zgoraj predlaganih spletnih aplikacij se lahko takšna podjetja 
predstavijo kot primeri dobrih praks, kar je pravzaprav vlaganje v ugled podjetja. 
ZRSZ lahko takšnim podjetjem podeli certifikate o socialni vključenosti ranljivih 
skupin, ali kaj podobnega (npr. certifikate multikulturnosti, kot to predlaga ZSSS). 

 

Na drugi strani pa mora ZRSZ skupaj s pristojnimi institucijami nadzirati zaposlovanje 
migrantov v Sloveniji, posebej v zvezi z nekaterimi zelo zaskrbljujočimi praksami kot 
so delo na črno, delo v izredno slabih pogojih, neplačevanje socialnih prispevkov, 
izsiljevanje s prekinitvijo delovnih dovoljenj in dovoljenj za bivanje itd. Tukaj se mora 
ZRSZ bolje povezati tudi z organizacijami civilne sfere, ki takšne grobe kršitve 
spremljajo in pomagajo prizadetim pri reševanju njihovih situacij. Z uveljavitvijo 
novega zakona o zaposlovanju tujcev je ZRSZ uvedel nekaj zanimivih pristopov pri 
nadzoru zaposlovanja tujcev (seznam kršiteljev zakonodaje s področja zaposlovanja, 
nadziranje plačevanja prispevkov podjetij, ki želijo zaposliti tujca itd). Še vedno pa je 
sodelovanje z delovnimi in drugimi inšpekcijami pomanjkljivo, predvsem na področju 
pogojev dela in nastanitvenih zmožnosti.  

 

13. Novi programi zaposlitve delavcev migrantov morajo biti prilagojeni strateškim 
potrebam razvoja celotne države. Na tem mestu ne moremo mimo strategij razvoja, ki 
se sprejemajo na najvišji državni ravni. V kolikor bo trg dela v Sloveniji prepuščen 
navidezno stihijskim potrebam kapitala, potem se bo nadaljevala postopna negativna 
selekcija in odliv sposobnejših kadrov v razvitejše države. Izključno spodbujanje 
delodajalcev in prilagajanje njihovim potrebam ni v celoti primerno zaradi strukturnih 
slabosti slovenskega gospodarstva. Potreben je selektiven pristop, kjer se poudarja 
ključne produktivne panoge od proizvodnje kvalitetne hrane, ekološkega kmetovanja, 
do produkcije in razvoja visokotehnoloških rešitev, ki zmanjšujejo pritisk na 
zaposlene, hkrati pa jim omogoča prejemanje dostojnih prihodkov. V tem kontekstu ni 
priporočljivo preveč podpirati »cirkularne« dejavnosti nizke dodane vrednosti, saj te 
dejavnosti izplačujejo v povprečju nižje plače, te pa vplivajo na slovenski trg dela in 
ga delajo manj privlačnega za kvalitetnejše kadre.  
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VIII. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 
 

Namen 

ZRSZ želi sporočiti zainteresiranim javnostim, da obstajajo možnosti za izobraževanje in 
usposabljanje migrantov, ki bi jim omogočili boljšo pozicijo na trgu dela ter pripomogli k 
njihovi večji socialni vključenosti. Prav tako je namen komunikacijske strategije senzibilizirati 
javnosti v Sloveniji glede vprašanj enakopravnega dostopa do storitev tudi za ranljive 
skupine (v tem primeru migrantov).  

Ciljne javnosti 

ZRSZ prvenstveno nagovarja populacije priseljenih v Sloveniji, predvsem tistih, ki imajo 
težave z iskanjem zaposlitve oziroma želijo spremeniti poklicno pot. Hkrati je pri 
komuniciranju potrebno upoštevati, da gre za razločene populacije; komuniciranje naj poteka 
v različnih jezikih in z različnimi vsebinskimi poudarki (npr. za visoko izobražene, za tiste 
skupine, kjer gre za intersekcionalno diskriminacijo  - ženske z zelo nizko izobrazbo). 

Komunikacijska sporočila naj bodo oblikovana tako, da omenjene populacije postavljajo kot 
del slovenskega prebivalstva in k preseganju tujstva,saj lahko uporaba tujih jezikov prispeva 
k alienaciji med populacijami, ki se izrekajo za slovenske.  

Vodenje in partnerji 

Vodenje naj prevzame ZRSZ, ki ima na omenjenem področju številne izkušnje, je prisotna 
tudi v lokalnih skupnostih preko območnih služb in znotraj institucije razpolaga s potrebno 
infrastrukturo.  

Partnerji so ostale državne institucije, ki se ukvarjajo s tem področjem (MNZ), in organizacije 
nevladnega sektorja (društva, zavodi, sindikati). 

Komunikacijski cilji 

ZRSZ naj pri komuniciranju zasleduje naslednje cilje: 

 dvig stopnje informiranosti o obstoju programov, ki so namenjeni večji socialni 
vključenosti migrantov 

 dvig stopnje informiranosti o programih usposabljanja in izobraževanja 

 predstaviti pomembnost vseživljenjskega učenja, s poudarkom na 
pomembnosti za ranljive skupine 

 predstaviti posledice socialne izključenosti za ranljive skupine in za celotno 
družbo 

 zagotoviti konsenz o nujnosti takšnih programov med različnimi populacijami, 
ki prebivajo v Sloveniji.  

Komunikacijske aktivnosti 

Pogoj za učinkovito komunikacijsko strategijo na področju izobraževanja in usposabljanja 
migrantov ter njihovega umeščanja na trg dela v Sloveniji je sistemska ureditev področja z 
izgradnjo infrastrukture, o čemer smo govorili v poglavju o predlaganih ukrepih. Šele potem,  
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ko bodo identificirani ključni programi in izvajalci ter oblike svetovanja in dostopanja do teh 
storitev, je smiselno pripraviti oglaševalsko akcijo, ki bo preko oglasov v medijih in drugih 
izpostavljenih mestih, sporočala osnovne informacije o storitvah in pa načinih, kako 
informacije o teh storitvah pridobiti.  

 

Aktivnosti: 

 

- izdelava spletne aplikacije, kjer si bodo migranti pridobili informacije o možnostih 
izobraževanja, značilnostih posameznega programa, izvajalcih ter poklicnih 
svetovanjih. Spletna aplikacija mora biti enostavna in uporabniku prijazna ter 
večjezična (glej primer spletne aplikacije NPK).  

 

- prisotnost ZRSZ na krajih, kjer je pričakovana višja frekventnost migrantov: pisarna 
ZRSZ za tujce, območne enote ZRSZ, upravne enote (z oddelki za tujce), zdravstveni 
domovi, nastanitveni objekti, ZPIZ, ZZZS. 

 

- izdelava brošur z osnovnimi informacijami in napotitvami na svetovanje in ogled 
spletnih strani, ki bodo dostopne na vseh zgoraj omenjenih točkah, pri sindikalnih 
zastopnikih, pa tudi na veleposlaništvih ter društvih in zavodih, ki sodelujejo z 
določenimi migrantskimi populacijami.  

 

- večjezična oglaševalska akcija v medijih in na nekaterih drugih izpostavljenih krajih. V 
naši raziskavi je največ vprašanih med dnevnim tiskom spremljalo brezplačnike, med 
oglasi pa jih je na primer v Ljubljani največ opazilo oglas o možnostih učenja 
slovenskega jezika na jumbo plakatu na Slovenski cesti. 

 
- Izpostaviti tiste posameznike, ki so preko dodatnega izobraževanja dosegli ali 

presegli svoje prvotne zaposlitvene cilje in jih predstaviti kot primere dobre prakse.  
 

- Povezovanje med deležniki na omenjenem področju, kjer vsi obveščajo migrante tudi 
o drugih programih, ki so del infrastrukture. Trenutno je takšno povezovanje in 
sodelovanje popolnoma odsotno, saj tudi na primer na strani MNZ za tujce ni 
informacij o infotočki za tujce, ki je del druge državne institucije. 
 

- Predlagamo tudi, da se pri srednje velikih in večjih delodajalcih uvede posebne INFO-
DESKe, kar bi predstavljalo nek osnovni računalnik z internetno povezavo na ključne 
centralizirane vsebine, ki zadevajo migrante. Na ta način bi se delo Zavoda in Info 
točk za Tujce razbremenilo. Ob tem predlagamo, da se Info točka za Tujce spremeni, 
ker beseda »TUJEC« zveni diskriminatorno in ne ustreza dejanskemu stanju, saj če 
je oseba šteta v prebivalstvo Slovenije, pač ni več zgolj TUJEC. Razmisliti bi veljalo o 
alternativnem besedišču, npr. v zvezi z »inozemstvom« ali kaj podobnega. 
Opomnimo, da vrsta jezikov npr. angleščina strogo loči med tujcem in inozemcem 
(ALIEN vs. FOREIGNER). Najbrž ni potrebno posebej izpostaviti, katera od angleških 
besed je bolj latentno diskriminatorna. Podobno velja za spletno stran tujec.si.    
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Informacije, ki jih bo Zavod RS za zaposlovanje želel posredovati delavcem migrantom, je 
treba pripraviti v več jezikih. Glede na zastopanost območij/držav, od koder se ljudje 
preseljujejo v Slovenijo, je potrebno pripravljati informacije ločeno v 
hrvaškem/bosanskem/črnogorskem (latinično) jeziku in srbskem (cirilično) jeziku. Poleg teh 
dveh oblik je potrebno dodati makedonsko/bolgarsko (cirilično) različico, saj se v znatnem 
številu pojavljajo tudi delavci iz Makedonije in Bolgarije. Samo iz Bolgarije, ki je sicer članica 
EU, je v Sloveniji okrog 3.000 oseb. Ne glede na to, da ne spadajo v skupino migrantov iz 
»tretjih« držav, jih je smiselno vključiti v isto shemo. Obvezno morajo biti informacije tudi v 
albanskem jeziku, saj slovensko prebivalstvo priseljeno iz Kosova in Metohije številčno 
narašča. Razmisliti bi veljalo tudi o ruščini, s katero bi naslavljali priseljene državljane 
Ukrajine, Rusije in Moldavije. Nenazadnje je tu še vseprisotna angleščina, ki bi bila zelo 
dobrodošla v primeru, ko se priseljujejo državljani neevropskih držav. Pri priseljencih s 
Kitajske bi se alternativno lahko postopno uvajalo tudi prevode v kitajski jezik. Glede na 
količino osnovnih informacij ocenjujemo, da strošek prevajanja ne bi bil previsok. 

Skupno bi poleg verzije v slovenščini torej šlo za prevode v naslednje jezike: 

 hrvaški/bosanski/črnogorski (ijekavska latinica)   NUJNI 
 albanski       NUJNI 

o srbski (ekavska cirilica)    ALTERNATIVNI 
o makedonski/bolgarski (cirilica)   ALTERNATIVNI 
o ruski       ALTERNATIVNI 

 angleški       NUJNI 
o kitajski       ALTERNATIVNI 

 
Glede na to, da je naša raziskava pokazala, da migranti pridobijo ključne informacije o 
zaposlitvi preko mreže prijateljev in sorodnikov, lahko pričakujemo, da bodo tudi informacije 
o izobraževanju in usposabljanju, potem ko bodo dosegle kritično maso ljudi, napredovale in 
se hitro razširile po socialnih mrežah naprej. Ključno pa je, da so te informacije nekje zbrane 
in da gre za sistem trajnih in stabilnih oblik programov, ki naslavljajo ciljno populacijo.  
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