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POVZETEK 

 

Ob vsakem pojavu nenadnih mnoţičnih migracij je vprašanje in izvajanje integracije v 

drţavah sprejemnicah predstavljalo izziv. Kot ostale drţave članice EU se tudi Slovenija 

sooča s porastom v številu migrantov, med katerimi so prisilni migranti – prosilci za 

mednarodno zaščito, begunci in osebe s subsidiarno zaščito – še posebej ranljiva skupina, ki 

terja dodatno pozornost. Namen naloge je na enem mestu zbrati in sistematično pregledati 

različna področja integracije ter aktualno področno zakonodajo, ki ureja poloţaj prisilnih 

migrantov v Republiki Sloveniji. Izhajamo iz predpostavke, da slovenska integracijska 

politika, kot odgovor na povečano število prosilcev in oseb z mednarodno zaščito, potrebuje 

uvedbo dodatnih ukrepov, ki bi olajšali integracijo tako posameznikov kot sprejemne druţbe. 

Katera področja so najbolj potrebna prenove ter s kakšnimi spremembami bi jih posodobili, 

smo ugotovili s pomočjo analize primarnih in sekundarnih virov ter z usmerjeno primerjavo 

praks med drţavami. Ugotovili smo, da se je zakonodaja v obdobju od mnoţičnega prihoda 

migrantov kot odziv na potrebe v praksi ali na drţavne usmeritve večkrat spremenila, pri tem 

pa so določena področja integracije temu navkljub ostala slabše razvita. Mednje uvrščamo 

zdravstvo, področje politične participacije in dostop do drţavljanstva. Slovenija pa je med 

najboljšimi in najbolj naprednimi drţavami na področju zdruţevanja druţine ter zgledna pri 

integraciji na področju izobraţevanja in področju izvajanja začetnih integracijskih programov. 

Področja pridobitve mednarodne zaščite, nastanitve, zaposlovanja in nediskriminacije pa so 

na nekaterih točkah še šibka, restriktivna ali pomanjkljivo urejena. Do velikih razlik v dostopu 

do integracijskih politik prihaja med prosilci za mednarodno zaščito, osebami s statusom 

begunca in osebami s subsidiarno zaščito. 

 

Ključne besede: integracija, integracijska politika, prisilni migranti, prosilci za mednarodno 

zaščito, begunci, mednarodna zaščita.  



 

 
 

ABSTRACT  

 

Every wave of sudden mass migration posed challenging questions on the implementation of 

integration in the receiving countries. As other EU member states, Slovenia is facing a surge 

in the number of migrants, amongst whom forced migrants – asylum seekers, refugees and 

persons with subsidiary protection – are an especially vulnerable group that demands 

additional attention. The purpose of this thesis is to gather in one place and systematically 

inspect different fields of integration and current local legislations, which are regulating 

circumstances of forced migrants in the Republic of Slovenia. We are starting off from the 

assumption that Slovenian integration policy needs to introduce additional measures that 

would ease the integration between individuals and the receiving society as a response to an 

increased number of asylum seekers and persons under international protection. Through 

analysis of primary and secondary literature sources and with focused comparison of practices 

among countries it was found which fields are the most in need of reforms and what type of 

changes need to be addressed. It was discovered that since the period of massive migrant 

arrivals, legislation changed multiple times as a response to current needs in the field or due to 

current country policy directions. Some fields of integration remained poorly developed. 

These are health, political participation and access to citizenship. Nevertheless, Slovenia is 

one of the best and most progressive countries in the field of family unification and exemplary 

in fields of education and exercising primary integration programs. Other fields such as access 

to international protection, housing, employment and antidiscrimination are still weak, 

restrictive or in some aspects insufficiently managed. There are massive differences in access 

to integration policies between asylum seekers, persons with refugee status and persons under 

subsidiary protection.  

 

Key words: integration, integration policy, forced migrants, asylum seekers, refugees, 

international protection. 
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1 UVOD  

 

 

Nahajamo se v obdobju največjega števila preseljenih oseb, ki je bil kadarkoli zabeleţen v 

svetovni zgodovini (UNHCR 2017a). Med vsemi migranti je število prisilnih migrantov v 

lanskem letu preseglo število 25,9 milijonov oseb, kar predstavlja okrog 10 odstotkov vseh 

mednarodnih migrantov na svetu (UN 2017). Ljudje v ţelji po boljši prihodnosti iz kriznih 

ţarišč beţijo tudi v Evropsko unijo (EU, Unija), ki je pojav nedavnih mnoţičnih migracij 

poimenovala kar 'begunska kriza'. Od leta 2014 je skupno v drţavah članicah EU vsako leto 

vloţenih krepko čez milijon prošenj za mednarodno zaščito (EASO 2017). 

 

Prvi odziv drţav članic in EU na mnoţični prihod migrantov je zaznamovalo iskanje hitrih 

rešitev pri upravljanju tokov migrantov, sprejemanje kratkoročnih ukrepov in spremljanje 

aktualne situacije, pri tem pa je bilo dolgoročno, sistematično urejanje ţivljenja migrantov, ki 

jim bodo drţave zdaj nudile dom, potisnjeno v drugi plan. Sedaj, skoraj štiri leta od pričetka 

'begunske krize', pa smo se znašli pred novim izzivom. Napočil je čas, da se drţave celovito 

posvetijo vprašanju integracije, ki naj bi migrantom omogočila vključevanje v druţbo v vseh 

sferah ţivljenja. Vprašanje in izvajanje integracije je drţavam vedno, ko so se srečevale z 

mnoţičnimi migracijami, predstavljalo izziv. Sedanji izzivi delno sledijo ţe obstoječim 

dilemam in rešitvam, so pa seveda z novimi migranti tudi novi, drugačni izzivi in potrebe po 

drugačnem naslavljanju integracije. 

 

V magistrski nalogi se bomo posvetili integraciji prisilnih migrantov v Republiki Sloveniji 

(RS). Prisilni migranti – prosilci za mednarodno zaščito, begunci in druge osebe z 

mednarodno zaščito – predstavljajo še posebej ranljivo skupino migrantov, ki si prav zato in 

zaradi drugačnega statusa od ostalih migrantov zasluţi dodatno pozornost. Nalogo lahko v 

grobem razdelimo na dva dela. V prvem delu bomo opredelili različne teoretične pojme, s 

katerimi se bomo srečevali, ter preučili temeljne značilnosti integracijske politike Republike 

Slovenije in njen zgodovinski razvoj. Pri tem bomo posebno pozornost namenili tudi vpeljavi 

in izvajanju evropskih direktiv in skupnih politik EU v slovenski pravni red ter 

najpomembnejše nacionalne zakone s področja integracije prisilnih migrantov. V drugem delu 

se bomo osredotočili na specifična področja integracije in situacijo prisilnih migrantov; 

najprej bomo opredelili pravni kontekst, nato pa analizirali obstoječe stanje ter identificirali 
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izzive, s katerimi se vsako od področij sooča v praksi. Za zaključek bomo pri vsakem od 

področij integracije analizirali primere dobrih praks iz tujine in oblikovali predloge in metode, 

ki bi pripomogle k hitrejši in laţji integraciji prisilnih migrantov in druţbe v Sloveniji. 

 

1.1 Namen in cilji raziskave ter raziskovalno vprašanje magistrske naloge 

 

V nalogi se bomo osredotočili zgolj na prisilne migrante, ki so v Slovenijo prišli od leta 2014 

ter so tu ostali vsaj do razrešitve prošnje za mednarodno zaščito oziroma tu prebivajo po 

pridobljenem statusu mednarodne zaščite. Pod drobnogled bomo vzeli tiste mednarodne 

prisilne migrante, ki so prosilci za mednarodno zaščito, begunci ali osebe s subsidiarno 

zaščito in so ţe na podlagi obstoječe zakonodaje deleţni drugačnega obravnavanja. V to 

skupino sodijo tudi prisilni migranti, ki jih je Slovenija sprejela zaradi obligacije pod 

sprejetimi sklepi Sveta EU o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v 

korist Italije in Grčije
1
 (v nadaljevanju Sklepi o premestitvi), ki se jim poljudno pravi 'sistem 

kvot'. Le-ta predvideva premestitev prosilcev za mednarodno zaščito, ki imajo visoko 

verjetnost odobritve statusa, v vse drţave članice EU, kjer se njihova prošnja nadalje 

obravnava (Sklep Sveta EU 2015/1523, 2015/1601 ter 2016/1754). Prisilnih migrantov, ki so 

Slovenijo le prečkali oziroma so po vloţeni prošnji drţavo zapustili, v raziskavi ne bomo 

upoštevali, saj se v slovensko druţbo niso polno vključevali. 

  

Namen pričujoče naloge je na enem mestu zbrati in napraviti sistematičen pregled različnih 

področij integracije ter preveriti realen poloţaj prisilnih migrantov pri nas. Pri tem bomo 

preverili razhajanja med predpisi, priporočili in njihovo izvedbo v praksi ter iskali boljše 

pristope. 

 

Glavni cilj raziskave je predlagati bolj optimalen način integracije prisilnih migrantov v 

Sloveniji. Do teh ugotovitev bomo prišli z zasledovanjem cilja analize novejših zakonodajnih 

sprememb s področja integracije ter identifikacije sprememb, ki jih prinašajo. Ker je Slovenija 

del EU, je pomembno tudi analizirati izvajanje prenosa direktiv EU s tega področja v 

                                                           
1
 Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju 

mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. Uradni list Evropske unije L 239/146. 

Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju 

mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. Uradni list Evropske unije L 248/80. 

Sklep Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi 

začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. Uradni list Evropske unije 

L 268/82. 
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slovenski pravni red in izpolnjevanje skupnih evropskih politik, ki vplivajo na integracijo. 

Sledili bomo tudi cilju ugotavljanja realnega stanja, pri tem bomo identificirali najbolj šibko 

razvita področja integracije v Sloveniji, vzroke zanj, ter preučili primere dobrih praks iz 

drugih drţav. Tovrstno sosledje nas bo vodilo do cilja, ki je predstaviti bolj optimalen model 

integracije prisilnih migrantov pri nas, ki bo opredeljen konkretno za vsako področje 

integracije. 

 

V magistrski nalogi predpostavljamo, da ima Slovenija manevrski prostor za izboljšanje 

obstoječe prakse pri integraciji, kar potrjuje tudi Migracijski indeks integracijskih politik 

(Migration Integration Policy Index – MIPEX), ki meri uspešnost integracije migrantov po 

drţavah. MIPEX je Slovenijo v zadnji raziskavi iz leta 2014 in 2015 po uspešnosti uvrstil na 

27. mesto od 38. drţav, ki jih je raziskoval (2015). Da se je Slovenija v preteklosti srečevala 

le z manjšim številom oseb z mednarodno zaščito ter zato še ni optimalno razvila svojega 

integracijskega modela, so pokazale tudi razne analize in študije primerov, med katerimi so 

najpomembnejše doktorska naloga Romane Bešter z naslovom 'Integracijska politika – 

politika integracije migrantov: teoretični model in študija primera Republike Slovenije' 

(2006), Primerjalna analiza politik vključevanja drţavljanov tretjih drţav v izbranih drţavah 

EU, ki jo je izdal Inštitut za narodnostna vprašanja (2008), knjiga 'Migranti v Sloveniji – med 

integracijo in alienacijo' (2010), monografija 'Drţavljani tretjih drţav ali tretjerazredni 

drţavljani' (2010) ter nekatere sodobnejše slovenske raziskave, kot so 'Zdravstvena obravnava 

prosilcev za mednarodno zaščito' (2017) in 'Integracija oseb s priznano mednarodno zaščito 

na trgu dela v Sloveniji' (2017). 

 

Slovenska politika integracije se je v zadnjem času spremenila. Do odgovorov na kakšen 

način ter kako bi lahko bila še boljša, pa me bodo vodila naslednja raziskovalna vprašanja. 

- Na kakšen način se je v zadnjem obdobju, od povečanega števila prihoda migrantov v 

EU, spremenila politika integracije prisilnih migrantov v Sloveniji? 

- Katero področje integracije je v Sloveniji najslabše razvito? Zakaj? 

- Kako se integracije, na področjih, kjer je Slovenija šibka, lotevajo drţave, ki veljajo za 

nosilke primerov dobrih praks? 

- S katerimi vpeljanimi spremembami v sistem integracije bi Slovenija zagotovila boljši 

način integracije prisilnih migrantov? 
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1.2 Raziskovalne metode 

 

Obstoječa magistrska naloga je teoretska in empirična. Temelji zlasti na analizi in 

poglobljenem razumevanju primarnih in sekundarnih virov s področja integracije migrantov, 

evropske in nacionalne migracijske zakonodaje, literature domačega in tujega izvora ter 

deskripciji zgodovinskega razvoja sistemov integracije. 

 

Obstoječih metod se posluţujemo tudi v drugem delu naloge, ko raziskujemo integracijo po 

specifičnih področjih. Pri zbiranju podatkov za analizo sistemske ureditve v Sloveniji smo se 

delno naslonili na poročila nevladnih organizacij (NVO), mednarodnih institucij ter drugo 

relevantno strokovno literaturo ter na primerjalno metodo, s katero ugotavljamo usklajenost 

obstoječe slovenske zakonodaje z evropskimi in mednarodnimi pogodbami. V zaključku 

vsakega poglavja v drugem delu naloge je uporabljena tudi metoda primerjalnega 

raziskovanja z usmerjeno primerjavo, saj analiziramo dobre prakse v drugih drţavah in jih 

primerjamo s slovensko prakso. 

 

 

2 OPREDELITEV KLJUČNIH TEORETIČNIH POJMOV 

 

2.1 Migracija, migrant, imigrant, prisilni migrant, prosilec za mednarodno 

zaščito, begunec 

 

Migracija – v slovenskem jeziku poznamo sinonim selitev. Kljub številnim različnim 

definicijam si je mnogo avtorjev enotnih, da so migracije star pojav, ki v prvi vrsti opisuje 

druţben pojav spremembe lokacije stalne nastanitve oseb (Klinar 1976, 15; Goldin et al. 1–7). 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ) pojem opisuje kot »spreminjanje stalnega ali 

začasnega bivališča, zlasti iz gospodarskih vzrokov; selitev, preseljevanje« (ZRC SAZU 

2018). Največkrat povzeta pa je strokovna definicija Organizacije za migracije (International 

Organisation for Migration – IOM), ki migracije opisuje kot »gibanje osebe ali skupine oseb 

preko mednarodne meje ali znotraj drţave. Gre za gibanje populacije, ki vključuje vsakršno 

premikanje oseb, ne glede na dolţino, sestavo ali vzrok; vključuje tudi selitev beguncev, 

razseljenih oseb, ekonomskih migrantov in oseb, ki se selijo zaradi drugih vzrokov, vključno 

z zdruţevanjem druţine« (IOM 2018). V sodobnem svetu, kjer prevladujejo nacionalne 
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drţave, migracije pomenijo predvsem selitve oseb preko drţavnih meja, pri tem so migranti 

priseljenci oz. izseljenci (Goldin et al. 2011, 1–7). Pojem migracija zdruţuje pojma emigracija 

oz. izseljevanje in imigracija oz. priseljevanje. Glede na obdobje trajanja ločimo začasne in 

stalne migracije, če pa jih umeščamo glede na vzrok migriranja, poznamo ekonomske 

migracije, politične migracije, organizirane, neorganizirane ali ilegalne migracije, 

konservativne in inovativne migracije ter pojav bega moţganov (Klinar 1976, 15–49). Med 

novejše vzroke migracij pa se vse pogosteje prišteva tudi okoljske katastrofe.  

 

Migrant ni pogosto obrazloţen termin v literaturi, saj se nanaša na dejanje osebe. IOM pa za 

migranta opredeli »katerokoli osebo, ki se seli ali se je selila preko mednarodnih meja ali 

znotraj drţave drugam od svoje stalne bivalne nastanitve, ne glede na to (1) kakšen je pravni 

poloţaj osebe; (2) ali je selitev prostovoljna ali prisilna; (3) kaj so vzroki selitve; in (4) kakšna 

je časovna dolţina nastanitve« (IOM 2018). Preprostejša definicija je, da gre za človeka, »… 

ki ţivi v drţavi ali v okolju, v katerem ni rojen« (Verlič Christensen 2002, 18). 

 

 Imigrant – slovenska sopomenka je priseljenec. Sopomenke zaradi negativne konotacije in 

označevanja osebe kot nekaj, kar je tuje, ni naše, v tej nalogi ne bomo uporabljali. Drţave si 

niso enotne, kako bi definirale termin imigrant. Organizacija za varnost in sodelovanje v 

Evropi (OVSE) imigrante definira kot »/.../ osebe, ki bivajo v eni drţavi, a so bili rojeni v 

drugi drţavi« (OVSE 2007, 252), pri tem opozarja, da nekatere drţave uporabljajo tudi 

definicije, ki temeljijo na drţavljanstvu ali narodnosti. Na splošno pa sta dva najpogostejša 

kriterija pri definiciji imigrantov drţavljanstvo in lokacija rojstva (OVSE 2007, 252–3). 

 

Za prisilnega migranta ne obstaja enotno sprejeta definicija. Organizacija za migracije in 

Evropska komisija za prisilnega migranta štejeta vsako osebo, ki je del »/.../ migracijskega 

gibanja, v katerem obstaja element prisile, vključno z groţnjo ţivljenja in preţivetja, ki izhaja 

iz naravnih ali človeških vzrokov (npr. gibanje beguncev in notranje razseljenih oseb in tudi 

oseb, ki so razseljene zaradi naravnih ali okoljskih katastrof, kemijskih ali jedrskih nesreč, 

lakote ali razvojnih projektov)« (Evropska komisija 2018, IOM 2018). Značilnost prisilnih 

migracij je tudi nenadnost, hitrost pojava in pomanjkanje časa za priprave z vidika migranta. 

Ta nenadnost pa ni nujno tudi nepričakovana, saj je vzrok zanjo lahko tudi politične narave 

(Bešter in dr. 2003, 130). Sama uporaba termina prisilni migrant pa je deleţna tudi kritik. 

Klinar poudarja, da je vsaka selitev opravljena pod določenim pritiskom in je pravzaprav tako 

le redka migracija prostovoljna (1976, 46). Avtorici Grabska in Mehta menita, da se vse 
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prepogosto pod prisilne migrante umešča le begunce in osebe, ki beţijo pred oboroţenimi 

konflikti, nestabilnostjo in nasiljem v svoji drţavi, in ne toliko notranje razseljenih osebe ter 

oseb, ki ne beţijo zaradi političnih vzrokov (2008, 9). Visoki komisariat zdruţenih narodov za 

begunce (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) prav tako opozarja, da 

prisilni migrant ni enako begunec, saj obsega širši pojem, ki pa ni definiran pravni koncept. 

Uporabe tega termina se izogiba, ker preusmerja pozornost s specifičnih potreb beguncev, pri 

tem pa se zaveda, da ga druţboslovci uporabljajo kot splošen, odprt termin, »/.../ ki pokriva 

več vidikov pregona ali neprostovoljnega gibanja – tako preko mednarodnih meja kot znotraj 

drţave« (UNHCR 2016). V slovenščini občasno zasledimo tudi sinonim prebežnik, pri tem se 

beseda pogosto uporablja nanašajoč na ilegalne migrante z nedefiniranim statusom. 

 

Univerza v Oxfordu je znotraj svojega Centra za študije beguncev (Refugee Studies Centre) za 

preučevanje področja prisilnih migracij ustanovila posebno ekipo. Prisilne migrante lahko na 

podlagi tega, ali zapustijo svojo drţavo ali ne, delimo na zunanje in notranje. Med zunanje 

poleg ţe omenjenih beguncev uvršča tudi prosilce za mednarodno zaščito, tihotapljene osebe, 

ki so pogosto ilegalni migranti, in osebe, ki so ţrtve trgovine z ljudmi. Fokus v tej nalogi bo 

predvsem na prvih dveh skupinah – na prosilcih in osebah s priznano mednarodno zaščito, ki 

jim ţe na podlagi zakonov pripadajo določene posebne pravice (Medica, Lukič in Bufon 

2010, 194). Med prisilne migrante, ki se najpogosteje preselijo znotraj teritorija svoje matične 

drţave, pa se umeščajo notranje razseljene osebe, poimenovane tudi 'notranji begunci', 

razvojni preseljenci, ki so se prisiljeni (pre)seliti zaradi večjih razvojnih projektov v drţavi, in 

okoljski preseljenci oz. preseljenci zaradi katastrof in okoljskih nesreč (Forced Migration 

Online 2017). 

 

Prosilec za mednarodno zaščito oziroma prosilec za azil je pravno gledano drţavljan tretje 

drţave ali oseba brez drţavljanstva, ki v drţavi, ki ni njegova matična, v našem primeru v 

Republiki Sloveniji, zaprosi za mednarodno zaščito, njegov postopek reševanja prošnje pa še 

traja (Medica, Lukič in Bufon ur. 2010, 195; Goldin et al. 2011, 148; Forced Migration 

Online 2017). Vzrok za iskanje zaščite je preganjanje ali resna groţnja v domači drţavi. Z 

uspešno razrešeno prošnjo te osebe pridobijo dovoljenje za bivanje ter status mednarodne 

zaščite. V primeru negativne odločitve morajo prosilci tako kot ostali tujci, ki nimajo 

urejenega statusa, zapustiti drţavo, če jim ni bivanje dovoljeno iz drugih, običajno 

humanitarnih razlogov (IOM 2018). 
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»Begunec /je oseba, ki/ 

se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, 

narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu 

političnemu prepričanju nahaja izven države, katere državljan je, in ne more ali 

zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države, ali oseba, ki nima 

državljanstva in se nahaja izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se 

zaradi takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi omenjenega strahu vrniti v to 

državo« (Konvencija o statusu beguncev, 1. čl
2
). 

 

Večina drţav, med njimi tudi Slovenija, je posvojila zgornjo definicijo. Podobno definicijo, a 

z večjim poudarkom na političnih vzrokih bega, pozna Organizacija afriške unije (IOM 2018). 

Kljub temu pa so begunci deleţni zaščite šele po tem, ko jim je tudi uradno priznan status.  

 

2.2 Integracija, integracijska politika, asimilacija, multikulturalizem 

 

Integracija je kompleksen pojav, za katerega ne obstaja enotna definicija, pogosto so si avtorji 

celo nasprotujoči. Za potrebe te naloge bomo navedli le najbolj relevantne, ki se nanašajo na 

kontekst migrantov. V zelo širokem smislu s to besedo označimo procese vključevanja 

imigrantov v novo druţbeno okolje ter posledice, ki jih prinaša (Medvešek in Bešter, ur. 2010, 

21). IOM integracijo definira kot »/.../ postopek, v katerem so priseljenci sprejeti v druţbo 

bodisi kot posamezniki bodisi kot skupina. Zahteve druţbe prejemnice so različne od drţave 

do drţave, odgovornosti za integracijo pa ne nosi le ena določena skupina, ampak je odvisna 

od različnih akterjev: priseljencev samih, vlad drţav gostiteljic, institucij in skupnosti« (IOM 

2006, 37). Pomemben je tudi poudarek, da gre za »/.../ dvostranski proces, v katerega se mora 

aktivno vključiti tudi večinsko prebivalstvo in sprejeti imigrante kot ljudi, ki s svojim 

delovanjem sooblikujejo slovenski prostor in tako postajajo njegov sestavni del« (Medvešek 

in Bešter, ur. 2010, 10). 

 

Avtorji so si enotni, da integracija obsega več dimenzij, področij. Gre za področja, ki se jim 

bomo posvetili v drugem delu in kamor spadajo ekonomska (npr. trg delovne sile), druţbena 

oziroma socialna (npr. izobraţevanje, zdruţevanje, nastanitev), politična (npr. bivanje, 

volitve), kulturna (npr. jezik, vera) in druge dimenzije (npr. zdravje), ki se med seboj seveda 

                                                           
2 

Konvencija o statusu beguncev – Convention Relating to the Status of Refugees, podpisana 28. julija 

1951 v Ţenevi. 
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prepletajo in jih ni mogoče strogo ločiti (Klinar 1976, 138; Roter 2005, 202; Bešter 2007, 

109–12). 

 

Integracijska politika je skupaj z azilno politiko, imigracijsko politiko in politiko upravljanja 

migracijskih tokov sestavni del širše migracijske politike (ReMPRS 2002, 6. poglavje). V 

»/.../ širšem smislu zajema vse politike in ukrepe, ki posredno ali neposredno 

pripomorejo k integraciji priseljencev. Tako sodijo vanjo tudi splošne politike, ki 

skrbijo za integracijo celotnega prebivalstva. /…/ V ožjem smislu integracijska 

politika zajema skupek tistih politik, programov in ukrepov, ki se posebej 

nanašajo na integracijo priseljencev in katerih cilj je pospešeno ustvarjanje 

pogojev za enakopravno sodelovanje priseljencev v družbi« (Bešter 2007, 116). 

 

Glede na usmeritev poznamo več modelov integracijske politike, to pomeni več načinov 

vključevanja migrantov v večinsko druţbo. V praksi drţave aplicirajo značilnosti 

različnih modelov v svoj sistem glede na lastne politične usmeritve. Med najbolj znane 

modele štejemo diferencirano izključevanje, asimilacijo in multikulturalizem (Bešter 

2007, 114). 

 

Asimilacija izhaja iz etnocentričnega pogleda, ki poudarja enotno nacionalno in kulturno 

identiteto prebivalcev (Medvešek in Bešter, ur. 2010, 22). Od imigrantov oziroma manjšinske 

skupine pričakuje, da se z učenjem jezika, tradicij, vrednot in kulture večinske druţbe 

popolnoma prilagodijo, pri tem pa opustijo svojo lastno kulturo in prevzamejo večinsko (IOM 

2018, Bešter 2007, 121). 

 

Kot nasprotje asimilacije se omenja multikulturalizem, pogosto imenovan tudi kulturni 

pluralizem. Ta model imigrantskim skupnostim oziroma manjšinskemu prebivalstvu pusti 

ohranjati lastne kulturne, verske in druge različnosti ter jim s tem omogoča ohranjaje svojo 

identitete. Idejo raznolikosti dojema kot dobrodošlo za druţbo in spoštuje drugačnost 

(Medvešek in Bešter, ur. 2010, 22; Roter 2005, 203). Svojo raznolikost lahko manjšine 

ohranjajo skozi več generacij, pri tem so jim na vseh področjih zagotovljene enake pravice kot 

drţavljanom (Bešter 2007, 115). 

 

Slovenija se je v svojih integracijskih politikah opredelila najbliţje modelu multikulturalizma, 

kar je razvidno tudi iz sledečega poglavja. 
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3 INTEGRACIJSKA POLITIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

 

Integracija posameznikov v novo druţbo lahko poteka različno hitro na različnih področjih. 

Ker so področja integracije med seboj prepletena in povezana, bomo v tej nalogi lahko neko 

dimenzijo pogledali iz več zornih kotov. Tako je na primer jezik, kot osnova za kvalitetno 

integracijo, pomemben tako v začetnih integracijskih programih kot v izobraţevanju ter pri 

vključevanju na trg dela. Prepletenost segmentov pa ne pomeni, da je uspešnost integracije na 

enem področju nujno odvisna od uspešnosti na drugem. Za celovito integracijo pa je seveda 

koristno, da politika integracije obsega čim več oziroma vsa področja integriranja ter zagotovi 

njihovo medsebojno usklajenost (Bešter 2006, 67). 

 

3.1 Zgodovina in razvoj integracijske politike v Republiki Sloveniji 

 

Slovenska integracijska politika je neposredno povezana z razvojem drţavne migracijske 

politike, ki jo v grobem ločimo na tri obdobja. Prvo, razmeroma kratko obdobje je 

zaznamovalo osamosvajanje drţave, za drugo je značilna politična neopredeljenost do 

integracije, zadnje pa je pod velikim vplivom evropskih politik (Medvešek in Bešter ur. 2010, 

25). Glede na nedaven evropski begunski val, ki je potekal tudi preko Slovenije, si upam 

trditi, da je nastopilo novo, četrto obdobje, za katerega je značilno, da poleg vključevanja 

evropskih integracijskih politik v nacionalni sistem razvija tudi poglobljene samostojne 

ukrepe na tem področju v skladu z 'nacionalnimi interesi' drţave. 

 

Prvo in drugo obdobje se dogajata v času od osamosvojitve Slovenije pa do leta 1999, ko je 

bila sprejeta Resolucija o imigracijski politiki (ReIPRS). Številnim avtorjem je skupno 

mnenje, da se šele z omenjeno Resolucijo postavi temelj za razvoj integracijske politike v 

Sloveniji, a vendar se je na širšem področju migracijska politika razvijala ţe prej. Kmalu po 

osamosvojitvi se je Slovenija srečala z večjim številom beguncev, ki so takrat prihajali 

predvsem s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine ter ostalih republik bivše Jugoslavije, številni 

tujci pa so v Sloveniji ţiveli ţe prej in so po osamosvojitvi ţeleli ostati. Slovenija takrat na 

begunce ni bila pripravljena, saj se je osamosvojitvena zakonodaja prioritetno ukvarjala z 

zakoni o nadzoru drţavne meje, o tujcih ter o drţavljanstvu (Medvešek in Bešter ur. 2010, 

25–29; Vrečer 2003, 152–166). Po podatkih UNHCR je v Slovenijo l. 1992 prišlo skoraj 
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75.000 beguncev
3
, naslednje leto pa še 45.000. Zgolj za primerjavo, konec leta 2016 je v 

Slovenijo prišlo 785 beguncev, ki je zaprosilo oz. imelo status mednarodne zaščite (UNHCR 

2017b). Tudi v obdobju 'politične indiferentnosti' do integracije, kot ga je poimenovala 

Medved, pobud za dolgoročne sistematične ureditve integracijske politike ni bilo. Status 

prebeţnikov je sicer bil urejen z Zakonom o začasnem zatočišču, vendar šele leta 1997, 

medtem ko je vključevanje in integriranje migrantov v druţbo bilo v celoti prepuščeno 

nevladnim organizacijam. Urejen ni bil niti dostop na trg dela ali izobraţevanje otrok. V tem 

obdobju so se zgodili tudi izbrisani. Slovenija je torej v prvem obdobju spreminjala le nujno 

potrebne zakone, bodisi zaradi zunanjih pritiskov ali notranje regulacije (Medvešek in Bešter 

ur. 2010, 25–29; Vrečer 2003, 152–166). 

 

Prvi pravni akt, ki je opredelil cilje in splošna načela slovenske integracijske politike ter 

začrtal smer k multikulturnemu modelu integracije je bila Resolucija o imigracijski politiki 

(Resolicija), sprejeta v Drţavnem zboru l. 1999. Ţe iz prve točke, kjer so opisani motivi za 

sprejem Resolucije, je razvidno, da je dokument sprejet zaradi soglasja evropskih vlad, da 

bodo pristopile k integraciji priseljencev. V nadaljevanju pa je zapisano, da ima Slovenija na 

tem področju podobne probleme kot EU, kar odraţa močno ţeljo takratne drţavne politike po 

pribliţevanju institucijam EU ter grajenju ugleda navzven. Obdobje 'evropeizacije' integracije 

drţavljanov tretjih drţav se je tako pričelo še pred samim vstopom Slovenije v EU in 

schengensko območje. Istega leta je Slovenija sprejela tudi nov Zakon o tujcih, ki je ţe 

vključeval člen o zagotavljanju pogojev za vključitev tujcev v slovensko druţbo (Medvešek in 

Bešter ur. 2010, 30). Na evropski ravni se je v tem času pričel razvoj skupne migracijske 

politike, tudi področja integracije. Drţave članice Evropskega sveta so se s sklepi v 

Tampereju dogovorile, da bodo pošteno obravnavale priseljence in jim zagotovile pravice in 

dolţnosti, ki bodo čim bolj podobne tistim, ki jih imajo njihovi drţavljani. Oblikovani in 

sprejeti so bili tudi evropski standardi za nekatera področja, ki vplivajo na integracijo, kot so 

zdruţevanje druţine, bivanje in boj proti diskriminaciji (Evropska komisija 2010). V 

evropskem prostoru se je ţe takrat poudarjalo večkulturnost Evrope in multikulturni pristop k 

integraciji kot najbolj zaţelen. Zatorej nas ne sme presenetiti, da je tudi v Resoluciji pod 

poglavjem Integracija nevedno, da bo integracijska politika delovala v smeri »/.../ da 

priseljenci izraţajo in gojijo lastno kulturo in vrednote na podlagi spoštovanja osebne 

                                                           
3
 Slovenija jih je opredelila kot 'osebe z začasnim zatočiščem', čeprav je Zakon o tujcih iz l. 1992 ţe 

definiral status azila in je Slovenija ţe takrat podedovala tudi Konvencijo o statusu beguncev, ki 

definira status begunca. 
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integritete in dostojanstva v skladu z zakoni Republike Slovenije« (ReIPRS 1999, 4. 

poglavje), kar je glavna lastnost pluralnega, večkulturnega modela integracije. Resolucija 

priseljencem omogoča ohranjanje lastnih kulturnih lastnosti in hkratno enakopravno 

vključenost v slovensko druţbo. Multikulturni model se ohranja tudi v novi Resoluciji o 

migracijski politiki (ReMPRS), sprejeti l. 2002. Pred članstvom v mednarodnih organizacijah 

je bila Slovenija, s sprejemanjem temeljnih dokumentov, šele na začetku gradnje integracijske 

politike. Konkretnejših programov, ki bi poskrbeli za realizacijo sicer neobvezujočih 

usmeritev v obeh Resolucijah, pa še ni bilo (Bešter 2003, 24; Vrečer 2003, 152–166). 

 

Po veliki širitvi EU, ko je Slovenija tudi uradno postala članica Unije, se je evropska politika 

na področju migracij osredotočila bolj na ekonomske migrante v Uniji ter urejanje njihovega 

statusa, preprečevanju diskriminacije pri zaposlovanju in podobno. Tudi v petletnem 

Haaškem programu iz l. 2005, kjer je bilo zapisanih deset prednostnih nalog za naslednjih pet 

let, je bilo poudarjeno, da se ţeli izpostaviti pozitiven vpliv priseljevanja na druţbo in 

gospodarstvo, kar je sicer korak naprej, a še daleč od celovitega pristopa k integraciji 

migrantov in razvoja prilagojenih ukrepov integracije za skupino prisilnih migrantov. Svet 

Evrope je bil bolj odziven in je za drţave pripravil priporočila o vsebinah, ki naj bi jih drţave 

vključile v svoje integracijske politike, Evropska komisija pa je pripravila skupno agendo za 

integracijo. Zagotovo je bila največja motivacija za članice EU ustanovitev Evropskega 

sklada za vključevanje drţavljanov tretjih drţav (l. 2005), ki je drţavam finančno pomagala 

pri prenosu evropskih direktiv na nacionalni nivo, izmenjavi dobrih praks med drţavami ter 

oblikovanju nacionalnih strategij integracije. S tem se je počasi začel razvoj integracijske 

politike po posameznih področjih. Slovenija je l. 2008 oblikovala podrobnejšo Uredbo o 

integraciji tujcev, ki je natančneje opisovala pravice in obveznosti tujcev predvsem na 

področju učenja jezika in kulture. S kasneje sprejetimi Direktivami in njihovimi prenosi v 

slovenski pravni red se je pričelo urejati tudi področja zdruţevanja druţine, zaposlovanja, 

bivanja in izobraţevanja. V obdobju priključitve EU se je sicer pravice in načine integracije 

oblikovalo predvsem z mislijo na ekonomske migrante in so bili lahko bolj restriktivni, kot so 

pravice in načini integracije prisilnih migrantov danes (Medvešek in Bešter ur. 2010, 30–41). 
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3.2 Temeljni zakoni s področja integracije in njihove spremembe 

 

Pravni okvir slovenske integracijske politike danes sestavlja več zakonov. Temeljne smernice 

so opredeljene v pravno nezavezujoči in še danes veljavni Resoluciji o migracijski politiki iz 

l. 2002. Nekatere osnovne pravice imigrantov opredeljuje Ustava Republike Slovenije, s 

katero bomo to poglavje pričeli. Podrobneje pa slovensko integracijsko politiko opredeljujejo 

Zakon o tujcih (ZTuj-2), Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1-UPB1), Zakon o začasni zaščiti 

razseljenih oseb (ZZZRO-UPB1) in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev 

(ZZSDT-UPB2), ki ga bomo podrobneje analizirali v poglavju Zaposlovanje. Pomembno je 

omeniti tudi Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno 

zaščito in Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno 

zaščito, ki natančneje urejata potek integracije in pravice prisilnih imigrantov. Številni pravni 

akti, ki so včasih sestavljali osnove integracijske politike, so ţe prenehali veljati, njihove 

določbe pa danes urejajo prej našteti zakoni. Med bolj znanimi zakoni, ki danes ne veljajo 

več, so Zakon o azilu, Zakon o začasnem zatočišču in Zakon o zaposlovanju tujcev. Seveda so 

za integracijo relevantni tudi drugi zakoni s področja izobraţevanja, zdravstva, socialnega 

varstva, zaposlovanja, enakih moţnosti, volitev in drugi, ki pa jih bomo analizirali v drugem 

delu naloge, ko pregledamo pravice, dolţnosti in moţnosti integracije prisilnih migrantov po 

specifičnih področjih.  

 

3.2.1 Ustava Republike Slovenije 

  

Ustava Republike Slovenije
4
 (Ustava RS) je najvišji pravni akt drţave, ki pa se je v preteklosti 

ţe spreminjal. Največ dopolnitev tega akta je nastalo v času priključevanja mednarodnim 

organizacijam, a le-te niso vplivale na politiko integracije. Slovenska ustava se integracije 

dotika posredno. V 13. členu določa, da imajo tujci, to so vse osebe brez slovenskega 

drţavljanstva, v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, ki jih zagotavlja slovenski 

pravni red, razen tistih, ki so rezervirane izključno za drţavljane in kot take opredeljene v 

zakonih. V nadaljevanju ustave je opaziti, da so izključno za drţavljane rezervirane: volilna 

pravica, pravica do peticije, upravljanja javnih zadev, samouprave, nekaterih javnih funkcij in 

socialne varnosti. Izjeme, ko nekatere od teh pravic lahko uţivajo tujci, so podrobneje 

                                                           
4
 Ustava Republike Slovenije. 1991. Sprejeta 23. decembra. Upoštevajoč spremembe in dopolnitve, 

sprejete z ustavnimi zakoni. 
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opredeljene v zakonih. Po drugi strani pa je v ustavi navedena tudi dolţnost, ki jo imajo le 

drţavljani, to je obramba drţave. 

 

Kljub temu Ustava RS v 14. členu zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine ter 

enakost pred zakonom vsakomur, s čimer se prepoveduje neenakopravnost in posredno tudi 

diskriminacijo na podlagi katerihkoli osebnih okoliščin. Pomembno je tudi opozoriti na 32. 

člen, ki 'normalizira' migracije in tako kot Splošna deklaracija o človekovih pravicah in 

temeljnih svoboščinah opredeljuje svobodo gibanja z besedami: »Vsakdo ima pravico, da se 

prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti drţavo in se vanjo kadarkoli vrne.« (Ustava 

RS, 32. čl.) Za nekatere prisilne migrante je še posebej pomemben 48. člen, ki določa pravico 

do pribeţališča (azila) tujcem, ki so preganjani zaradi zavzemanja za človekove pravice in 

temeljne svoboščine. 

 

V ustavi so opredeljene tudi nekatere pravice, ki veljajo univerzalno za vse, ne le za 

drţavljane. Vsem je zagotovljena pravica do osebne svobode, enakosti pred sodiščem, 

dostojanstva in varnosti, zdravstvenega varstva ter omogočena svoboda izraţanja in dela 

(zaposlitve). Prav posebej pa je potrebno omeniti 61. in 62. člen, ki vsakomur zagotavljata 

»pravico, da svobodno izraţa pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in 

izraţa svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo« (Ustava RS, 61. čl.) ter »/…/ da pri 

uresničevanju svojih pravic in dolţnosti ter v postopkih pred drţavnimi in drugimi organi, ki 

opravljajo javno sluţbo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določi zakon« (Ustava 

RS 62. čl.). S tem se migrantom omogoča ohranjanje etničnih posebnosti, z naštetimi 

pravicami pa omogoča njihova integracija na določenih področjih, kar je tudi glavna 

značilnost multikulturnega pristopa. Komac kot velik izziv naše druţbe vidi ravno iskanje 

ravnovesja med ohranjanjem etničnih posebnosti in hkratno integracijo, pri tem pa je 

prepričan, da le takšen, torej multikulturni, pristop vodi k varnosti in večji notranji koheziji 

drţave (2007, 2). 

   

3.2.2 Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije 

 

Resolucijo o migracijski politiki (resolucija) skladno z Zakonom o tujcih na predlog Vlade RS 

sprejme Drţavni zbor. V njej so določeni ukrepi in dejavnosti, ki jih mora drţava na tem 

področju izvesti, ter njeno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in drugimi drţavami. 

Resolucija naj bi po Zakonu o tujcih tudi v grobem definirala kvoto dovoljenj za prebivanje, 
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kar pa se nanaša predvsem na ekonomske migrante (ZTuj-2, 5. čl.), Drţavni zbor pa naj bi 

resolucijo sprejemal vsaki dve leti. S spremembo Zakona o tujcih l. 2002 je bila dikcija 

rednega sprejemanja resolucije izbrisana (Medvešek in Bešter, ur. 2010, 29). V vsej zgodovini 

samostojne drţave sta bili tako sprejeti le dve resoluciji, ena leta 1999 in zadnja v letu 2002. 

Glede na to, da je danes aktualna Resolucija še iz časa pred vstopom Slovenije v EU, 4. člen 

Zakona o tujcih pa piše, da je v njeni vsebini opredeljeno tudi sodelovanje Slovenije z 

mednarodnimi organizacijami na področju migracijske politike, si upam trditi, da je čas za 

sprejetje nove resolucije o migracijski politiki ţe napočil. Od leta 2002 se je večkrat 

spremenila tudi struktura migrantov v drţavi, razmere v svetovni politiki in globalna razmerja 

moči ter se poglobila potreba po integraciji 'novih' migrantov. Vsa ta področja bi morala biti 

opredeljena v periodični resoluciji. 

 

Resolucija o migracijski politiki iz l. 2002 skupaj z Zakonom o tujcih (ZTuj-2) še vedno velja 

za temelj slovenske integracijske politike, ki pa kot pravni akt ni zavezujoča. Začrtala je smer 

k multikulturnemu modelu integracije in opredelila načela, temelje in elemente migracijske 

politike (ReMPRS). V primerjavi s staro resolucijo bistvenih razlik ni. Dopolnitev je doţivelo 

le poglavje ukrepov, ki dodatno izpostavlja preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in 

rasizma, kar pa je pravzaprav zagotovljeno ţe v ustavi (Ustava RS, 14. člen). Omeniti je 

potrebno tudi, da je v Resoluciji integracijska politika razumljena v oţjem smislu, kot 

priseljenska politika, pri tem pa se za priseljenca štetje vsakdo po preteku enega leta od 

prijave prebivališča (ReMPRS, 6. poglavje). Ozko gledano bi s to dikcijo iz integracijske 

politike nekatere skupine migrantov izpadle. Vanjo ne moramo vključiti prosilcev za 

mednarodno zaščito niti oseb z mednarodno zaščito ter vseh prisilnih migrantov v Sloveniji. 

Integracija teh skupin migrantov je ţe stekla, saj se vključujejo v druţbo, izobraţevalni sistem 

in se učijo jezika pred potekom enega leta bivanja v drţavi. Prav tako se s takšnim zapisom v 

integracijo ne vključuje druge generacije imigrantov. 

 

3.2.3 Zakon o tujcih 

 

Zakon o tujcih je eden prvih zakonov, ki jih je sprejela samostojna Slovenija, in gotovo tudi 

eden izmed največkrat spremenjenih. Do sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih je 

najpogosteje prišlo zaradi prenosa direktiv EU v slovenski pravni red. Samo od l. 2014, ko je 

Slovenija pričela čutiti vpliv evropske 'begunske krize', pa do danes se je zakon tako ali 
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drugače popravil in dopolnil kar desetkrat (ZTuj-2). Dopolnitve in spremembe tega zakona pa 

se v zgodovini drţave niso dogajale le kot odziv na aktualno dogajanje ter kot posledica 

politike vsakokrat vladajoče politične opcije. Do sprememb je prihajalo tudi, ker je Ustavno 

sodišče odločilo, da je bil aktualni Zakon o tujcih ali njegovi členi v neskladju z Ustavo RS, 

in ga (delno) razveljavilo. Ustavno sodišče večkrat podaja oceno ustavnosti Zakona o tujcih, 

kar nam kaţe, da gre za ţivo materijo, ki ureja veliko področij ţivljenja različnih skupin 

tujcev v Sloveniji in neposredno vpliva na njihovo blaginjo. 

 

Zakon o tujcih določa pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki 

Sloveniji (ZTuj-2, 1. čl). V njem je sicer navedeno, da se »ne uporablja za tujce, ki so 

zaprosili za mednarodno zaščito /…/ in za tujce, ki jim je bila v Republiki Sloveniji priznana 

mednarodna zaščita, razen če ni z zakonom drugače določeno« ter »se ne uporablja za osebe, 

ki imajo v Republiki Sloveniji začasno zatočišče /…/ in osebe, ki jim je priznana začasna 

zaščita po zakonu, ki ureja začasno zaščito razseljenih oseb, razen če ni z zakonom drugače 

določeno« (ZTuj-2, 3. čl). Kljub temu da je v Sloveniji večina prisilnih migrantov prosilcev 

za mednarodno zaščito, imajo status begunca ali subsidiarne zaščite in njihov poloţaj ureja 

Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1), je Zakon o tujcih z vidika integracije prisilnih 

migrantov relevanten za obravnavo. Zakon o tujcih edini ureja pravico do zdruţitve druţine in 

se ga uporablja tudi v primeru, ko gre za zdruţitev druţine osebe s priznano mednarodno 

zaščito (ZMZ-1, 93. čl. in ZTuj-2, 47.a čl. in 47.b čl.). V njem so urejene pravice in dolţnosti 

ţrtev trgovine z ljudmi (ZTuj-2, 50. čl.) in način pridobitve statusa rezidenta za daljši čas za 

tujca, ki mu je priznana mednarodna zaščita (ZTuj-2, 53.a čl.). Celotno deseto poglavje je 

namenjeno vključevanju tujcev v druţbo in bolj splošni opredelitvi organov, ki so dolţni te 

pravice zagotavljati. Poleg tega zakon o tujcih ureja specifične poloţaje tistih oseb, ki jim 

mednarodna zaščita ni bila priznana ali jim je prenehala, oseb, ki so ponovno podale zahtevek 

za uvedbo postopka za priznanje zaščite po tem, ko so ţe prejele zavrnitev prve prošnje, in 

tistih prosilcev, ki samovoljno zapustijo nastanitveno kapaciteto, ki jim jo zagotovi drţava 

(ZMZ-1). Natančneje določa tudi naloge in ureditev Centra za tujce, v katerem se nahajajo 

nekateri prisilni migranti. Zakon o tujcih je tudi osnova za sprejetje resolucije o migracijski 

politiki (ZTuj-2, 5. čl), ki podrobneje opredeljuje integracijsko politiko. 

 

Da je zakon v neskladju z Ustavo, se je prvič ugotovilo l. 1999, nanašajoč se na takrat 

veljavni 81. člen, ki ni natančno uredil poloţaja drţavljanov bivše Jugoslavije, ki so med 

osamosvojitvijo ţiveli v Sloveniji in niso v predpisanem roku zaprosili za drţavljanstvo, 
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oziroma ni natančno opredelil, kako te osebe pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje 

(Ustavno sodišče 1999). Posebej pereč pa je bil tudi primer l. 2011, ko so prosilca za 

mednarodno zaščito v Azilnem domu v Ljubljani oglobili zaradi nezakonitega prebivanja v 

drţavi. Prosilec je takrat ţe imel negativno odločbo o dodelitvi statusa mednarodne zaščite in 

bi po zakonu moral zapustiti drţavo, a je nanjo v skladu s pravnim poukom podal ugovor. V 

obdobju čakanja na odločitev na ugovor pa se je dogodila kazen za nelegalno bivanje v 

drţavi. V zakonu takrat ni bilo natančno opredeljeno, v kolikšnem času mora bivši prosilec za 

mednarodno zaščito v primeru negativne odločbe zapustiti drţavo. Ustavno sodišče je to 

pravno praznino ugotovilo in naloţilo zakonodajalcu, naj protipravnost odpravi. Kot 

zanimivost pa se je prosilcu, ki je vloţil toţbo na Ustavno sodišče zaradi neustavnosti zakona, 

v vmesnem obdobju ugovor ugodil ter je dobil priznan status begunca (Ustavno sodišče 

2011). 

 

Zakon o tujcih se je spreminjal tudi nedavno. V letu 2015 se ga je dopolnilo na način, da se je 

pri zdruţevanju druţine oseb z mednarodno ali subsidiarno zaščito dodalo moţnost, da se 

lahko za druţinskega člana izjemoma šteje tudi drug sorodnik begunca, če je z njim obstajala 

takšna skupnost, ki je podobna primarni druţini (ZTuj-2C), kar je korak v pravo smer in 

rezultat obstoječih potreb na terenu. Med bolj aktualnimi novelami zakona, ki so nastale kot 

posledica mnoţičnega prihoda migrantov v oziroma čez Slovenijo, pa so spremembe, sprejete 

v lanskem letu. Veliko prahu in medijske pozornosti je dvignil Zakon o spremembi in 

dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2D), ki vpeljuje bolj drastične novosti. Nova 10.a in 10.b 

člen predvidevata moţnost ugotovitve spremenjenih razmer na področju migracij, ki ogroţajo 

varnost drţave. Da so spremenjene razmere takšne, da ogroţajo javni red in varnost mora na 

predlog vlade ugotoviti Drţavni zbor z večino poslancev. S tem se aktivira 10. b člen, ki 

omeji vstop tujcev v drţavo, nezakonite migrante pa vrne na mejo in jih napoti nazaj v 

drţavo, iz katere so vstopili v Slovenijo. Če si migrant v času 'spremenjenih razmer' ţeli v 

Sloveniji zaprositi za mednarodno zaščito in je vanjo vstopil iz druge EU članice, se prošnja 

zavrţe kot nedopustna, če v tej drţavi EU ni pomanjkljivosti v azilnem postopku in s pogoji 

za sprejem prosilcev. Izjema za obravnavo prošnje v Sloveniji so le tujci v izredno slabem 

zdravstvenem stanju, če je tujec druţinski član tujca v izredno slabem zdravstvenem stanju, 

ali če je moţno razbrati, da gre za mladoletnika brez spremstva (ZTuj-2, 10.b čl.). V obdobju 

spremenjenih razmer tako ne bi veljale določbe Zakona o mednarodni zaščiti. Ta spremenjeni 

zakon je v veljavo vstopil februarja 2017 in prinesel politični in medijski vihar. Proti zakonu 

je namreč glasoval predsednik Drţavnega zbora, zakon označil za neskladen z mednarodnimi 
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pogodbami in izrazil javno nestrinjanje s predsednikom vlade. Oba predsednika pripadata isti 

politični stranki in veljata za ugledna pravnika. Po tem, ko je zakon prestal glasovanje v 

Drţavnem svetu, je Varuhinja človekovih pravic (VČP, Varuhinja) aprila 2017 vloţila 

zahtevo za oceno ustavnosti in prošnjo za zadrţanje veljavnosti 10.b člena (Varuh človekovih 

pravic 2017). Ustavno sodišče je pred poletjem l. 2017 zavrnilo predlog, da se zadrţi 

izvajanje. Odločanje o zadevi je sicer označilo kot absolutno prednostno, a ţal do danes 

zahteva še ni prišla na dnevni red in tako o ustavnosti člena še ni odločeno (Ustavno sodišče 

2017). Kasneje v lanskem letu je kot odziv na realne potrebe tujcev in organov, ki z njimi 

delajo, prišlo še do enega sprejetja sprememb zakona, ki je zakon dopolnilo kar v 69. členih 

(ZTuj-2E). Zaradi laţjega sledenja vsem spremembam pa imamo v letošnjem letu ţe verzijo 

uradnega prečiščenega besedila zakona. 

 

Lansko leto je bilo tako za slovensko migracijsko politiko velik izziv. Številne spremembe 

Zakona o tujcih so se zgodile kot odziv na realne potrebe drţave in tujcev ali kot odraz 

nezadostno urejenih postopkov za obravnavo pravic tujcev. Izjemnega pomena pa je l. 2017 

bilo tudi z vidika drţavne integracijske politike. Lanska sprememba zakona namreč sluţi kot 

pravna podlaga za ustanovitev Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo 

migrantov (ZTuj-2D, 5. čl).  

  

3.2.3.1 Urad Vlade Republike Slovenija za oskrbo in integracijo migrantov 

 

S 1. junijem 2017 je v Sloveniji pričel delovati Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo 

migrantov (UOIM, urad), ki je bil ustanovljen kot posebna vladna sluţba, ki ne spada pod 

nobeno ministrstvo. Njegov predhodnik je Urad Vlade RS za priseljence in begunce, ki je v 

času med 1992 in 2004 deloval kot odziv na begunce z Balkana in katerega primarna naloga 

je bila skrb za nastanitvene centre po drţavi. Z umiritvijo razmer v bivši Jugoslaviji so se 

njegove naloge zmanjševale in bile na koncu prenesene na Ministrstvo za notranje zadeve 

(MNZ), urad pa je bil ukinjen (UOIM 2018).  

 

Ustanovitev urada pred slabim letom je odgovor na potrebe »po usmerjenem in 

nadzorovanem delovanj/u/ na področju oskrbe migrantov /…/« (UOIM 2018). V odloku o 

ustanovitvi urada je navedeno, da:  

- »opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in 

začasno zaščito razseljenih oseb, 
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- usklajuje delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter 

drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter 

- spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje 

problematike s svojega delovnega področja« (Odlok o ustanovitvi UOIM, 2. čl.). 

 

Zaradi narave nalog, ki obsegajo različna področja in zahtevajo interdisciplinaren 

pristop pri oskrbi in integraciji migrantov ter medresorsko sodelovanje, je bila sprejeta 

odločitev o ustanovitvi samostojnega urada. Večina zaposlenih je bila premeščena iz 

drugih organov, kjer so ţe prej delali na področju migracij (UOIM 2018). 

 

Urad je organizacijsko sestavljen iz sektorja za sprejem in oskrbo in sektorja za 

integracijo. Prvi je zadolţen za prosilce za mednarodno zaščito in Azilni dom, kar 

pomeni, da zagotavlja standarde pri sprejemu in oskrbi migrantov ter koordinira delo 

NVO, mednarodnih in drugih organizacij na tem področju, izvaja tudi zdravstveno in 

psihosocialno oskrbo, vodi postopke uveljavljanja finančne pomoči ter vodi Azilni dom 

in morebitne začasne nastanitvene centre
5
. V primeru aktivacije zakona o začasni zaščiti 

zagotavlja pomoč pri uveljavljanju pravic osebam z začasno zaščito. Sektor za 

integracijo pa skrbi predvsem za osebe, ki jim je odobrena mednarodna zaščita, in za 

Integracijske hiše in izpostave. Sodeluje pri pripravi relevantne zakonodaje, pripravlja 

osebne integracijske načrte in spremlja njihovo realizacijo, organizira nastanitev oseb z 

zaščito, jim nudi svetovanje ter koordinira ostale organizacije, ki delujejo na tem 

področju in medresorsko usklajuje integracijske ukrepe s pristojnimi ministrstvi (UOIM 

2018). Urad je torej zadolţen za prisilnega migranta od njegovega vstopa do samostojne 

nastanitve oziroma vrnitve. 

 

Kljub temu pa Urad ne skrbi za celoten proces oskrbe in integracije, saj je v pristojnosti 

MNZ ostalo odločanje o odobritvi prošnje za status mednarodne zaščite. Prav tako je 

MNZ še vedno tisti, ki pripravlja zakone s področja migracijske politike, koordinira 

evropsko in mednarodno sodelovanje na tem področju, nadzoruje izvajanje zakonov ter 

stanje na področju migracij in sprejema ustrezne ukrepe (MNZ 2018a). Da je postopek 

priznavanja prošnje za zaščito ostal v pristojnosti MNZ, lahko smatramo za pozitivno z 

vidika, da se ohrani objektivnost organa odločanja, čeprav si je po drugi strani zagotovo 

                                                           
5
 Trenutno sta poleg Azilnega doma na Viču v Ljubljani vzpostavljeni še izpostavi na Kotnikovi v 

Ljubljani in v Logatcu. 
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laţje zgraditi potrebno zaupanje ter pridobiti informacije o vseh relevantnih dejstvih in 

okoliščinah za pravilno odločitev o prošnji za mednarodno zaščito, če si s prosilcem v 

kontaktu ţe vse od njegovega prihoda. MNZ ostaja pristojen tudi za mednarodno 

sodelovanje in usklajevanje na področju migracijske in integracijske politike ter za 

sprejemanje ukrepov s tega področja, pri tem urad daje le pobude, kar se mi ne zdi 

optimalna rešitev. Urad je postal ključen organ, ki neposredno dela s prosilci in imetniki 

zaščite, zakone izvaja v praksi in je tako zagotovo najbolje seznanjen s potrebami, ki se 

pojavljajo na terenu. Prav tako sprejete nacionalne in tudi evropske politike neposredno 

vplivajo na njegove naloge in organiziranost, zaradi česar bi moral tudi sam imeti svoj 

sektor za mednarodno sodelovanje oziroma zagotovljenega svojega predstavnika v 

slovenskih delegacijah v tujini, kjer se ureja migracijska tematika, ter v delovnih 

skupinah, ki neposredno pripravljajo ukrepe in spremembe zakonov s tega področja. 

 

Ustanovitev UOIM je zagotovo pozitiven ukrep v integracijski politiki, saj konkretizira 

izvajalca pravic in pogojev integracije prisilnih migrantov. S tem se je prenehala tudi 

razpršena odgovornost do različnih področij integracije ter se je vzpostavilo enotno 

izvajanje pravic. Pred tem je bilo ministrstvo za zdravje zadolţeno za zdravstveno 

oskrbo, ministrstvo za šolstvo za izobraţevanje itd., medtem ko se je s prenosom 

nekaterih zaposlenih s skoraj vseh ministrstev na urad zagotovilo potreben 

interdisciplinaren pristop k integraciji.  

 

3.2.4 Zakon o mednarodni zaščiti 

 

Sestavni del slovenske integracijske politike je tudi aktualni Zakon o mednarodni zaščiti 

(ZMZ-1), ki skupaj z Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z 

mednarodno zaščito in Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcev za 

mednarodno zaščito podrobno ureja potek integracije in pravice prisilnih migrantov, ki jih 

bomo pregledali v drugem delu naloge. Prvi zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ) je pričel 

veljati leta 2008, ko je nadomestil takratni Zakon o azilu in v slovenski pravni red prenesel 

določbe skupnega evropskega azilnega sistema. V veljavi je bil vse do 'begunske krize' l. 

2016, čeprav se je tudi ta zakon ţe pred tem pogosto noveliral in so bile podobno kot pri 

zakonu o tujcih ugotovljene protiustavne dikcije nekaterih členov, ki so jih s spremembami 

zakona sproti odpravljali (ZMZ). 
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Z Zakonom o mednarodni zaščiti so določena »temeljna načela in jamstva v postopkih 

mednarodne zaščite, postopek za priznanje, podaljšanje in odvzem mednarodne zaščite, 

trajanje in vsebina mednarodne zaščite ter obseg pravic in dolţnosti prosilcev za mednarodno 

zaščito in oseb, ki jim je priznana mednarodna zaščita.« (ZMZ-1, 1. čl). Spremembe zakona, 

sprejete v zadnjem času, od prihoda večjega števila migrantov v EU, poleg prenosa 

zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo bolj natančno opredeljujejo izvajanje Dublinske 

uredbe in vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema (Vlada RS 2015). Kot odziv na 

dogajanje pa je novi zakon predstavil novost – odvračilne ukrepe, ki naj bi preprečili zlorabe 

sistema mednarodne zaščite. Odvračilni ukrepi krajšajo postopek obravnave prošenj za 

mednarodno zaščito, če gre za pospešeni postopek. Pospešeni postopek se izvede, kadar oseba 

izrazi namero po vloţitvi prošnje za zaščito na drţavni meji, letališču ali v pristanišču (ZMZ-

1, 43. čl.) in je takoj ugotovljeno, da ta oseba verjetno ne bo imela pogojev za mednarodno 

zaščito oziroma je ne potrebuje (Vlada RS 2015). Iz Vladnega sporočila za javnost je razbrati, 

da bi s pospešenimi postopki ţeleli hitro sprejemati odločitve za tiste osebe, ki nimajo namena 

ostati v Sloveniji ali pa so 'le' ekonomski migranti, a vendar obstaja moţnost, da se na ta način 

s prehitrim sklepanjem lahko naredi krivico kateremu od prisilnih migrantov. Takšen način 

postopkov se bo aktiviral le ob prihodu večjega števila migrantov, zato zakon ureja tudi 

druge, redne mejne postopke. 

 

Zakon od l. 2016 dodatno krepi standarde na področju ranljivih kategorij ter pri mladoletnikih 

brez spremstva, saj se je podrobneje opredelilo načelo otrokove največje koristi, kar je 

zagotovo dobrodošel ukrep (Vlada RS 2015). Neposredno vezano na integracijo prosilcev in 

oseb s priznano zaščito pa novi zakon ukinja enkratno denarno pomoč, ki so jo prejele osebe z 

odobrenim statusom ob izselitvi iz Azilnega doma, če niso imele lastnih finančnih sredstev. 

Ukinil je tudi pravico do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev za druţinske člane 

oseb s subsidiarno zaščito
6
, za begunce pa se je ohranila. Obrazloţitev te spremembe je, da so 

imele osebe s subsidiarno zaščito zaradi začasnosti dovoljenja za prebivanje ugodnejše pogoje 

kot preostali tujci z dovoljenjem za bivanje (predvsem ekonomski migranti), ki so morali sami 

dokazati finančno sposobnost pred zdruţitvijo z druţino (prav tam). Ta ukrep direktno vpliva 

na moţnost izvajanja pravice do zdruţitve druţine osebe, ki ji je naša drţava priznala, da se 

nahaja v ţivljenjski nevarnosti in ji nudi začasno zaščito. Poleg niţanja finančne pomoči pa 

                                                           
6
 Oseba z mednarodno zaščito ima status begunca ali status subsidiarne zaščite. Status subsidiarne 

zaščite pridobi oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, če obstaja utemeljen razlog, da bi 

bila ob vrnitvi v izvorno drţavo soočena z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo (ZMZ-1, 20. 

čl). 
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nov zakon pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito uveljavlja metodo korenčka in 

palice. Osebam z zaščito nudi denarno nadomestilo za zasebno nastanitev prvih 18 mesecev, 

pri tem pa je prejšnji zakon nudil denarno nadomestilo tri leta od pridobitve statusa (ZMZ-1, 

93. čl), vendar lahko prejemanje nadomestila podaljšajo še za naslednjih 18 mesecev, če se 

osebe z zaščito udeleţijo tečaja slovenskega jezika. Znanje jezika je za uspešno integracijo 

izjemnega pomena, zato se mi naveden ukrep zdi ustrezen. 

 

3.2.5 Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb 

 

Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO) je bil prvič sprejet po vstopu Slovenije v 

EU, saj je morala nova članica posvojiti tudi ţe obstoječo zakonodajo EU. Ta zakon tako v 

primeru mnoţičnega prihoda razseljenih oseb ureja uvedbo in prenehanje tega zakona, pogoje 

in postopke za pridobitev in prenehanje začasne zaščite ter pravice in obveznosti oseb z 

zaščito. V njem so določeni minimalni standardi za dodelitev začasne zaščite in enotni 

postopki, ki jih drţave članice EU izvedejo v takem primeru (ZZZRO, 1. čl). Zakon se 

aktivira, ko Svet EU ugotovi, da obstajajo razmere za mnoţični prihod migrantov. Takrat 

mora vlada sprejeti sklep o uvedbi začasne zaščite, določiti število oseb, ki jim bo nudila 

zaščito, ter pogoje pod katerimi je to število lahko preseţeno (nanašajoč se predvsem na 

pravico do zdruţevanja druţine) (ZZZRO, 10. čl.). Za razliko od ostalih ključnih 

integracijskih zakonov se ta ni spreminjal. Dopolnjen je bil le enkrat zaradi spremembe 

zakona o tujcih (ZTuj-2D). Ko je v lanskem letu prišlo do mnoţice zakonodajnih sprememb s 

področja migracij, so sprejeli tudi prečiščeno verzij tega zakona, v kateri pa niso popravili niti 

kazenskih določb zakona, kjer so kazni še vedno napisane v tolarjih (ZZZRO, 54–57. čl.). 

 

Slovenija ima tako ob mnoţičnem prihodu migrantov kar dve varovalki za omejitev vstopa v 

drţavo. Ena je omejitev na podlagi ugotovitve Sveta EU, da obstajajo razmere za mnoţični 

prihod, ki so opredeljene v tem zakonu, druga pa je po novem zakonu o tujcih v primeru 

aktivacije novega 10.b člena. 

 

3.3 Zakonodaja EU in njeno izvajanje 

 

Poleg nacionalnih zakonov in podzakonskih aktov je potrebno pri pravnem okviru 

integracijske politike upoštevati tudi mednarodno pravo, ki ga sicer sestavljajo pravno 

nezavezujoče konvencije in pakti, ter precej obseţno zakonodajo EU. Slovenija direktive EU 
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redno prenaša v svoj pravni red, a vendar s področja evropske integracijske politike 

konkretnih zavezujočih dokumentov (še) ni. V zadnjih dveh desetletjih je iz pravno-

formalnega področja zagotovo bilo najpomembnejše sprejetje skupnih osnovnih načel za 

integracijsko politiko imigrantov – Common Basic Principles for Immigrant Integration 

Policy in the EU, ki z zapisanimi enajstimi načeli in predlogi za izvedbo usmerja nacionalne 

politike (Evropska komisija 2005). Integracija pa ostaja v suvereni pristojnosti drţav članic. V 

tem poglavju bomo zato poudarili le tiste ukrepe evropske integracijske politike, ki 

neposredno vplivajo na število prisilnih migrantov, nastanjenih v Sloveniji. Posebej 

pomembne politike EU so ukrep premestitve (znan kot sistem kvot), preselitveni program in 

Dublinska uredba. 

 

3.3.1 Premestitev 

 

Evropska unija se je v ţelji po boljšem soočanju z večjim številom migrantov organizirala na 

način, da je 'breme migrantov' solidarno razporedila med drţave članice in v sklopu skupne 

evropske azilne politike uvedla 'sistem kvot', ki je v praksi polno zaţivel l. 2016. Le-ta v 

sklepih Sveta EU o premestitvi predvideva relokacijo prosilcev za mednarodno zaščito, za 

katere je zelo verjetno, da bodo pridobili mednarodno zaščito. Premestitev poteka iz drţav EU 

z največ prosilci po ostalih drţavah članicah EU, kjer se njihova prošnja nadalje obravnava. 

Sistem premestitve je obvezujoč za drţave članice, saj lahko drţava prosilca zavrne le v 

primeru skrbi za drţavno varnost. EU je razvila poseben ključ za določitev števila kvot, glede 

na število prebivalcev v drţavi, odstotek brezposelnosti, BDP ter število ţe obstoječih 

prosilcev v vsaki drţavi. Vsaka drţava za vsakega po tem projektu premeščenega prosilca 

prejme 6000 evrov pomoči (Evropski parlament 2018a). Nekatere vzhodnoevropske drţave 

članice so takšni politiki EU glasno nasprotovale in vloţile toţbo na Sodišče EU, saj naj bi 

bilo nezakonito, da se jih sili v sprejem migrantov, če so glasovale proti takšnim sklepom. 

Jeseni 2017 je sodišče zavrnilo njihovo toţbo in s tem potrdilo, da je sistem kvot zavezujoč. 

Evropska komisija je ţe napovedala sankcije za drţave, ki sistema ne bodo spoštovale in ne 

bodo sprejele prosilcev. Sankcije bodo večinoma v obliki preprečevanja črpanja evropskih 

sredstev (BBC 2017). 

 

Premestitveni program EU je dvoletni program, ki ga je Slovenija pričela izvajati spomladi 

2016. Po sklepih naj bi skupno k nam premestili 567 oseb, ki tako kot ostali prosilci za 



Černigoj, Eva. 2018. »Integracija migrantov – primer prisilnih migrantov v Republiki Sloveniji.« 

Magistrska naloga, Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici. 

23 
 

mednarodno zaščito naprej bivajo v Azilnem domu ali njegovi izpostavi (Vlada RS 2018). 

Njihove pravice in postopki so enaki kot pri ostalih prosilcih za mednarodno zaščito. Zadnji 

podatki iz januarja kaţejo, da je v Slovenijo po tem programu prispelo 232 prosilcev, kar 

pomeni, da bomo v kratkem morali namestiti še 335 oseb, če ţelimo izpolniti dogovor. 

Slovenija pa ni edina, ki do sedaj ni sprejela niti polovice dane kvote. Med vsemi drţavami 

članicami in pridruţenimi drţavami
7
 so svoje obveznosti do sedaj izpolnile le Malta, Irska, 

Norveška in Lihtenštajn. Kot celota pa je EU do novembra 2017 premestila le 33 % od 

zadanega števila prosilcev (Ţurnal24 2018; Evropska komisija 2017a; Costa Riba 2017). Ker 

se evropski premestitveni program bliţa koncu, bo predvidoma še pred poletjem Evropski 

parlament glasoval o novem podobnem programu. 

 

3.3.2 Preselitev 

 

Preselitvena shema je bila sprejeta z namenom omogočiti najbolj ranljivim osebam, ki se 

nahajajo zunaj meja Unije in potrebujejo zaščito, varen in zakonit vstop v EU. Ţelja je bila, da 

bi ta ukrep zmanjšal tihotapljenje oseb in njihovo nevarno nelegalno potovanje v Unijo. EU je 

to shemo sprejela ad hoc in naj bi trajala le do konca l. 2017, pri tem naj bi se večina oseb 

preselila iz Turčije, Jordanije in Libanona (Evropska komisija 2017b).  

 

Preselitveni program je Slovenija pričela izvajati istočasno kot premestitvenega. Po dogovoru 

naj bi Slovenija sprejela 20 oseb, predvsem druţine. Razlika med preselitveno shemo in 

kvotami je, da ljudje, ki so preseljeni po tej shemi, ţe imajo status mednarodne zaščite, kar 

jim dovoljuje bivanje v Sloveniji, takojšen pričetek integracije in namestitev v eni od 

Integracijskih hiš (Vlada RS 2018). Po uradnih podatkih iz novembra 2017 Slovenija ni 

sprejela nobene osebe in je tako kot Slovaška, Poljska, Grčija, Ciper, Hrvaška in Bolgarija 

imela 0 % realizacijo. Dejstvo pa je, da ima med vsemi naštetimi drţavami Slovenija daleč 

najmanj dodeljenih oseb. MNZ je januarja letos napovedal, da namerava po tej shemi preseliti 

35 druţin, namesto začetnih 20, kar bi naneslo nekaj več kot 60 oseb. S tem bo Slovenija več 

kot realizirala dano število (Ţurnal24 2018). Kot celota pa je bil program uspešen, saj je pred 

meseci imel 80 % realiziranih preselitev. Prav zato je na evropski agendi ţe nov, stalni 

preselitveni program, ki bi dolgoročno uredil preselitve oseb z mednarodno zaščito v Unijo 

(Evropska komisija 2017b). 

                                                           
7
 Pri projektu prostovoljno sodelujejo tudi Švica, Norveška in Lihtenštajn.  
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3.3.3 Dublinska uredba 

 

Pri pregledu najpomembnejših regulativ v evropski migracijski politiki se nikakor ne moremo 

izogniti Dublinski uredbi, znani tudi kot dublinski sistem. Od leta 2014 je v veljavi ţe tretja 

različica te uredbe (Dublin III). Njen glavni namen je določitev odgovornosti za obravnavo 

prošnje za mednarodno zaščito le eni članici EU. Uredba sicer vsebuje več kriterijev, a 

največkrat apliciran kriterij je tisti, ki določa, da je drţava prvega prihoda migranta v EU tudi 

drţava, odgovorna za obravnavo njegove prošnje (Evropski parlament 2018b). Pri tem se je 

potrebno zavedati, da so juţne drţave EU na večjem udaru kot ostale in lahko v enem dnevu 

sprejmejo več tisoč prebeţnikov, kar povzroča ogromne zamude pri pregledovanju prošenj za 

azil. Veliko kritik na Dublinsko uredbo je bilo, poleg sredozemskih drţav, podanih tudi s 

strani človekoljubnih organizacij, saj se z vidika posameznika, migranta, pogosto zgodi, da je 

ločen od druţine, da je po nepotrebnem zadrţan zaradi trajanja preiskave ter da obstane v 

drţavi, v katero ni bil namenjen. Velika večina ima namreč sorodnike v drţavah EU, ki pa 

niso enake drţavi prvega prihoda migranta (Videmšek 2016). Zaradi mnoţičnega opozarjanja 

na pomanjkljivosti dublinskega sistema je Evropska komisija l. 2016 sprejela predlog reforme 

in oktobra 2017 pričela medinstitucionalna pogajanja, ki še potekajo (Evropski parlament 

2018b).  

 

Slovenija je po Dublinski uredbi od l. 2016 vrnila 100 oseb, še nekaj več pa jih je sprejela. 

Med osebami, ki jih je Slovenija ţelela vrniti, je tudi Ahmad Šami, sirski prosilec za 

mednarodno zaščito, ki se je v času čakanja na odgovor organa ţe precej integriral v 

slovensko druţbo (Ţurnal 24, 2018). Na poziv za deportacijo je podal ugovor in za enkrat 

ostaja v Sloveniji, do rešitve ugovora. Pravnega postopka za izvajanju Dublinske uredbe v 

primeru, ko se oseba ţe integrira in izkaţe jasen interes za ţivljenje v tej druţbi, še ni. Sodna 

praksa bo podala pomembno interpretacijo o tem, kako izvajati evropsko uredbo v naši drţavi. 

Velika teţava Dublinske uredbe v Sloveniji (in tudi drugje) namreč je, da se prosilec za 

mednarodno zaščito zaradi trajanja postopka razreševanja njegove prošnje lahko v druţbo ţe 

zares dobro integrira. To, da integracija steče tako hitro, je sicer zelo dobrodošlo, a za vse 

osebe, ki se nato po Dublinu III vrnejo, to predstavlja velik šok. Otroci namreč tu ţe 

obiskujejo šolo, spoznajo sovrstnike in kulturo. Pri tem ne smemo pozabiti, da so vrnjene 

osebe še vedno prosilci za mednarodno zaščito, ki jim bo status pozneje (v drugi drţavi) lahko 

priznan. To pomeni, da imajo za seboj ţe tako teţke ţivljenjske zgodbe. Slovenija je bila 

deleţna tudi kritike UNHCR okrog izvajanja te uredbe. Kadar se opazi jasna moţnost, da bi 
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prosilec ţelel pobegniti iz drţave pred njegovo deportacijo v drţavo prvega prihoda v EU, ima 

Slovenija moţnost, da ga pridrţi v Centru za tujce, kjer je prosilec nato lahko nastanjen več 

tednov. Razmere v centru za tujce pa so bolj podobne zaporu, saj osebe nimajo prostega 

gibanja in dostopa do tolmača (UNHCR 2011, 66). 

 

3.4 Temeljne smernice slovenske integracijske politike danes 

 

Pravni okvir integracije obsega mnogo več kot le analizirane zakone, saj posega v prav vsa 

področja posameznikovega ţivljenja. Slovenski pravni red kot celota je posodobljen in 

neprestano prenaša evropske direktive, zato ne zaostaja v implementaciji skupnih politik. V 

primerjavi z drugimi novimi članicami EU je tako relativno dober (Medvešek in Bešter 2010, 

41). Podroben pregled najbolj pomembnih zakonov za slovensko integracijsko politiko pa 

nam kaţe, da Slovenija v odnosu do EU ni več bojazljiva drţava, ki se na vsak način trudi 

dokazati v mednarodni skupnosti. Od prihoda mnoţičnih migrantov čez Slovenijo je 

posodobila prav vso relevantno zakonodajo. V strahu pred nezmoţnostjo upravljanja večjega 

števila prisilnih migrantov se je tako spremenil Zakon za tujce, ki med vrsticami pravzaprav 

omogoča zaprtje meja in zamrznitev veljavnost Zakona o mednarodni zaščiti. Zakon o 

mednarodni zaščiti pa je vpeljal 'pospešene postopke', ki omogočajo hitrejše (za)vračanje 

prosilcev za zaščito, ki naj to ne bi bili. Na spremenjene slovenske zakone se je odzvala tudi 

mednarodna skupnost, še posebej Komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope. Med 

svojim obiskom Slovenije, marca 2017, je vlado pozval, naj ne aktivira nekaterih predlaganih 

sprememb, v kasnejšem poročilo o obisku pa je zapisal, da bo pozorno spremljal sodbo 

Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih glede zaprtja meja (Komisar za človekove pravice 2017, 

12). S sprejetimi zakonodajnimi ukrepi se je Slovenija zavarovala, ne da bi se ozirala na 

politiko in smernice EU, kar kaţe na novo smer nacionalne migracijske politike, ki ima vpliv 

tudi na integracijo. Slovenija sicer ostaja zgledna članica in izpolnjuje prav vse zaveze, tudi 

pri relokaciji in trajni preselitvi migrantov, vendar to počne v svojem ritmu. 

 

V lanskem letu se je konkretneje dodelala slovenska integracijska politika. Zagotovo 

dobrodošel je ustanovljeni Urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki zdruţuje prej razpršene 

naloge drţave do integracije prosilcev in oseb z mednarodno zaščito. Urad ima tudi vse 

pogoje, da zaznava pomanjkljivosti aktualnega sistema integracije in jih delno lahko naslovi. 

Za večje spremembe pa bo še vedno potreben širši politični konsenz, ki ga lahko predlaga le 

MNZ. Medtem, ko je drţavna integracijska politika nekatere pomanjkljivosti, kot so izjeme 
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pri definiciji druţine ter uveljavitev načela otrokove največje koristi ţe naslovila in se kaţe 

napredek, je po drugi strani nekatere pravice, ki vplivajo na integracijo, ukinila. Ukinilo se je 

finančno nadomestilo za druţinske člane oseb s subsidiarno zaščito in enkratna socialna 

pomoč pri selitvi iz Azilnega doma. Uveljavila se je tudi metoda korenčka in palice za 

spodbujanje učenja jezika, kot enega najbolj pomembnih delov integracije. Vse to kaţe, da se 

slovenska integracijska politika razvija in ubira unikatno pot, pri tem pa na splošno še naprej 

sledi multikulturnemu modelu, začrtanemu v Resoluciji in Ustavi. 

 

Za uspešno integracijo pa je potreben širši druţbeni in ne le politični konsenz. Drţava bi zato 

potrebovala jasno strategijo z opredeljenimi cilji in metodami, pri tem je izjemnega pomena, 

da bi pri kreiranju takšne strategije ter relevantnih zakonih sodelovali tudi prisilni migranti in 

NVO ter da bi se v integracijski politiki posluţevali tudi metode pridobivanja povratnih 

informacij (feedback). Danes izvajanje integracijskih projektov še vedno v veliki meri pade na 

nevladne organizacije, ki pa kljub temu, da igrajo pomembno vlogo, ne morejo nadomestiti 

nacionalne strategije in političnih zavez oblasti, kar je opozoril tudi Komisar za človekove 

pravice (2017, 13). Po njegovem mnenju bi v Sloveniji morali doumeti, da ne gre več le za 

tranzicijsko drţavo, in dati beguncem moţnost, da prispevajo in se polno vključujejo v druţbo 

(prav tam). 

 

 

4 MEDNARODNA ZAŠČITA 

 

 

Mednarodna zaščita ali azil je zaščita, namenjena posameznikom, ki v svoji drţavi niso 

deleţni zaščite, saj te drţave ne morejo ali nočejo izvajati zakonov ali pa ne spoštujejo 

podpisanih mednarodnih konvencij. Slovenija se je kot podpisnica Ţenevske konvencije 

zavezala, da bo te posameznike varovala (MNZ 2018a). Gledano strogo pravno formalno 

mednarodna zaščita »pomeni status begunca in status subsidiarne zaščite« (ZMZ-1 2017, 2. 

čl.). Status begunca »se prizna osebi, ki utemeljeno in verodostojno izkaţe, da je v matični 

drţavi ogroţena zaradi pripadnosti določeni rasi ali etnični skupini, veroizpovedi, narodnosti, 

pripadnosti posebni druţbeni skupini ali političnemu prepričanju« (MNZ 2018a), status 

subsidiarne zaščite pa  
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 »osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa begunca, vendar izkaže 

utemeljene in verodostojne razloge, da bi ji bila ob vrnitvi v matično državo 

povzročena resna škoda (smrtna kazen ali usmrtitev, mučenje ali nehumano ali 

poniževalno ravnanje). Prav tako priznamo subsidiarno zaščito zaradi resne in 

individualne grožnje zoper življenje ali svobodo prosilca zaradi samovoljnega 

nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada v izvorni 

državi« (prav tam). 

 

Status mednarodne zaščite pa pomeni tudi pridobitev določenih pravic, ki jih ostali tujci v 

drţavi nimajo. Ali se pravice oseb s priznano zaščito
8
 razlikujejo od pravic prosilcev za 

mednarodno zaščito, ter ali se znotraj mednarodne zaščite razlikujejo pravice beguncev od 

oseb s subsidiarno zaščito, smo preverili v spodnji tabeli
9
. Tabela je oblikovana na podlagi 

informacij iz aktualnega Zakona o mednarodni zaščiti, Zakona o zaposlovanju, 

samozaposlovanju in delu tujcev ter veljavne Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje 

pravic prosilcem za mednarodno zaščito in Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje 

pravic osebam z mednarodno zaščito. Tabela tako prikazuje v zakonih opredeljene in 

zagotovljene pravice, pri tem pa se izvajanje pravic v praksi lahko razlikuje.  

 

Razberemo lahko, da imajo prosilci manjši obseg pravic kot osebe z mednarodno zaščito, a so 

kljub temu na področju izobraţevanja izenačeni z drţavljani Republike Slovenije. Med 

osebami s statusom begunca in s statusom subsidiarne zaščite pa je razlika predvsem v času 

trajanja njihovega dovoljenja za bivanje. Begunci so izenačeni s tujci, ki imajo dovoljenje za 

stalno prebivanje, osebe s subsidiarno zaščito pa s tujci z začasnim dovoljenjem za prebivanje. 

Posledično to pomeni, da osebe s subsidiarno zaščito niso upravičene do denarnega 

nadomestila za zasebno nastanitev njihovih druţinskih članov, medtem ko begunci so, o tem 

smo ţe pisali pod poglavjem o integracijski politiki Republike Slovenije. 

 

  

                                                           
8
 Kadar govorimo o osebah s priznano mednarodno zaščito se sklicujemo tako na begunce, kot na 

osebe s priznano subsidiarno zaščito. 
9
 Tabela ne vključuje pravic ranljivih skupin s posebnimi potrebami in posebnih pravic mladoletnih 

otrok brez spremstva.  
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Tabela 4.1: Pravice prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito 

PRAVICE PROSILCI BEGUNCI SUBSIDIARNA 

ZAŠČITA 

prebivanje v RS dovoljeno za čas 

reševanja prošnje in v 

času reševanja morebitne 

pritoţbe 

izenačeno z 

dovoljenjem za stalno 

prebivanje 

izenačeno z 

dovoljenjem za 

začasno prebivanje 

vključevanje v 

okolje in učenje 

jezika 

delno – imajo moţnost 

učenja jezika, ki pa ni 

zakonsko opredeljeno 

da da  

materialna 

oskrba10 

da, pod pogojem, da so 

nastanjeni v Azilnem 

domu 

ne ne 

nastanitev Azilni dom ali njegova 

izpostava (namestitveni 

center). *Pogojno so 

lahko v drugi instituciji, 

le izjemoma pa na 

zasebnem naslovu 

Integracijska hiša (za 

čas do enega leta), 

nato denarno 

nadomestilo za 

bivanju na zasebnem 

naslovu11 

Integracijska hiša (za 

čas do enega leta), 

nato denarno 

nadomestilo za 

bivanju na zasebnem 

naslovu 

zdravstvo nujno zdravljenje obvezno zdravstveno 

zavarovanje 

obvezno zdravstveno 

zavarovanje 

izobraţevanje da 

Breme dokazovanja do 

zdaj opravljenega 

izobraţevanja nosi 

prosilec 

da  

Breme dokazovanja 

do sedaj opravljenega 

izobraţevanja krije 

Urad 

da  

Breme dokazovanja 

do sedaj opravljenega 

izobraţevanja krije 

Urad 

zaposlitev da, če po 9 mesecih 

prošnja še ni razrešena. 

Pred tem ne. 

da da 

ţepnina da12 ne ne 

prevajanje da da da 

socialno varstvo ne da (enako kot 

drţavljani) 

da (enako kot 

drţavljani) 

Vir: Černigoj, lastna raziskava (2018) 

 

 

  

                                                           
10

 Med materialno oskrbo štejemo nastanitev, prehrano, obleko, obutev in osnovne higienske 

pripomočke (ZMZ-1 2017, 79. čl). 
11

 Po novem zakonu se denarno nadomestilo izplačuje za čas 18 mesecev z moţnostjo podaljšanja za 

dodatnih 18 mesecev v primeru udeleţbe na jezikovnem tečaju. Za več informacij glej: ZMZ-1, 93. čl. 
12

 Ţepnina znaša 18 evrov na mesec. 
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4.1 Slovenija v številkah 

 

Slovenija se, razen takoj po osamosvojitvi, ni srečevala z velikim številom prisilnih 

migrantov. V devetdesetih letih je povprečno Slovenija na leto prejela 35 prošenj za 

mednarodno zaščito, med leti 2010–14 pa je bilo prosilcev na leto okrog 300. Večje število 

prihodov in prosilcev za mednarodno zaščito med letoma 2015/16 je za drţavo predstavljalo 

poseben izziv, saj je šlo za prvi tak primer od uvedbe skupnega evropskega azilnega sistema, 

kar je zaznal in na to opozoril tudi Komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope (Komisar 

za človekove pravice 2017, 6). 

 

Slovenijo je sicer od oktobra l. 2015 do konca januarja 2016 prečkalo več kot 420.000 oseb, 

od teh jih je le peščica zaprosila za mednarodno zaščito, še manj pa jih je pridobilo status 

begunca ali subsidiarne zaščite. Kljub temu je bilo prošenj za zaščito štirikrat več kot prejšnja 

leta, kar prikazuje tudi spodnji graf. Kot je moč razbrati iz podatkov pod grafom, je prošnja za 

mednarodno zaščito ugodno razrešena le v dobrih 10 % primerov.  

 

Graf 4.1: Prosilci in osebe z mednarodno zaščito v Sloveniji po letih 

 
Vir: pripravljeno po podatkih UOIM (2018) 
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V tekočem letu se soočamo še z dodatnim povečanjem števila prosilcev za mednarodno 

zaščito, saj je bilo letos v prvih treh mesecih oddanih 523 prošenj, lani v enakem obdobju pa 

192, kar predstavlja 270 % povečanje. Vzrok povečanega števila prosilcev drţavni organi 

pripisujejo ugodnejšim vremenskim razmeram in predvidevajo nadaljevanje tega trenda tudi v 

prihodnjih mesecih (MNZ 2018b). Dodatno teţavo pa predstavljajo ilegalni migranti, torej 

migranti, ki nezakonito prečkajo mejo. Po zadnjih podatkih iz konca aprila je število ilegalnih 

migrantov, ki so letos prišli v Slovenijo, preseglo številko tisoč. To pomeni 300 % povečanje 

od enakega obdobja lani. Med njimi jih je kar 85 % zaprosilo za mednarodno zaščito. 

Podobno kot Komisar je tudi drţavni sekretar Šefic na MNZ priznal, da je to velik pritisk na 

naš azilni sistem (MMC RTV 2018). 

 

Glede na drţavljanstvo prosilcev za mednarodno zaščito se Slovenija bistveno ne razlikuje od 

ostalih drţav članic Unije. Razlika pa je v vrstnem redu drţav, od koder so osebe, ki 

najpogosteje zaprosijo za azil. V l. 2016 in 2017 je v Sloveniji največ prosilcev za 

mednarodno zaščito prihajalo iz Afganistana, medtem, ko je Sirija na drugem mestu po številu 

prošenj. Na ravni EU pa je daleč največ prosilcev za mednarodno zaščito bilo Sircev, sledijo 

Afganistanci in Iračani (Eurostat 2017). 

 

Graf 4.2: Najpogostejše drţave, od koder prihajajo prosilci za mednarodno zaščito v 

Sloveniji 

 

Vir: pripravljeno po podatkih UOIM (2018), za l. 2017 
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Drţavni sekretar na MNZ, Boštjan Šefic, je aprila letos povedal, da se je po podatkih za 

letošnje leto bistveno spremenila struktura migrantov v Sloveniji glede na prejšnja leta. Letos 

je največ migrantov prišlo iz Alţirije, Maroka, Libije, Pakistana, Kosova, Turčije in le malo iz 

Sirije (MMC RTV 2018). Na podlagi teh informacij lahko sklepamo, da se je letos spremenila 

tudi struktura najpogostejših prosilcev za mednarodno zaščito. Te informacije so poleg 

informacij o spolu, starosti, izobrazbeni strukturi in kulturnih lastnostih pomembne z vidika 

načrtovanja učinkovite integracijske politike. Če ţelimo doseči dolgoročne cilje integracije, se 

morajo namreč integracijski ukrepi prilagoditi strukturi migrantov (Medvešek in Bešter ur. 

2010, 47). 

 

Ker je integracija dvosmeren proces, je na tem mestu potrebno izpostaviti tudi slovensko 

druţbo, kot sprejemnico migrantov in kot sooblikovalko tega integracijskega procesa. V času 

največjih mnoţičnih prehodov čez Slovenijo, ko so tako politiki kot mediji tej tematiki 

namenili ogromno pozornosti, so bile izvedene tudi nekatere ankete s tematiko sprejemanja 

migrantov. Anketa Dela z vzorcem 400 vprašanih je v mesecu februarju 2016 raziskovala 

odnos 'domačinov' do migracij in ugotovila naraščajočo nestrpnost (Potič in Pribošič 2016). 

Zanimivo pa je ţe naslednji mesec na enako velikem vzorcu ugotavljala rast naklonjenosti do 

migrantov (Potič 2016), kar kaţe na močno, celo radikalno razdeljenost slovenske druţbe. Pri 

tem je potrebno opozoriti, da se je tudi vprašanje v anketi iz splošnih migracij in migrantov 

preusmerilo na specifično skupino migrantov – begunce. A kljub temu tako drastične 

spremembe v diskurzu ni bilo pričakovati. Slovenska javnost je bila okrog vprašanja migracij 

močno razdeljena. 

 

Slika 4.1: Ali podpirate politiko drastičnega omejevanja begunskega oz. migrantskega 

toka v Evropo?  

 

Vir: Potič in Pribošič (2016) 
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Zgornja anketa iz februarja 2016 je bila izvedena po tem, ko je Slovenija na mejo s Hrvaško 

postavila tehnične ovire in v času sestajanja evropskega vrha na temo migracij. Razvidno je, 

da je kar 54 % vprašanih podpiralo politike drastičnega omejevanja 'begunskega' toka', med 

katere sodi tudi zapiranje drţavnih meja, le 26 % vprašanih pa takšni politiki ni bilo 

naklonjenih (Potič in Pribošič 2016). Ţe naslednji mesec pa je kar 61 % vprašanih podpiralo 

sprejetje beguncev v Slovenijo, 53 % pa bi se strinjalo tudi z njihovo namestitvijo v bliţini 

svojega kraja (Potič 2016). 

 

Slika 4.2: Podpirate sprejetje beguncev, ki so upravičeni do azila? 

 

Vir: Potič 2016 

 

Slika 4.3: Bi se strinjali z namestitvijo beguncev v bliţini svojega kraja? 

 

Vir: prav tam 
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Z vidika integracijske politike je zanimivo tudi mnenje anketiranih prebivalcev o uspešnosti 

integracije beguncev v slovensko druţbo. V l. 2016 je bila več kot polovica oseb prepričana, 

da integracija ne bo uspešna. V uspešnost pa je verjela le dobra četrtina vprašanih (prav tam). 

Ti podatki sovpadajo z mnenjem Komisarja za človekove pravice pri Svetu Evrope, ki pravi, 

da Slovenija pri delu z migranti potrebuje tudi spremembo v razmišljanju (Komisar za 

človekove pravice 2017, 13). Integracija namreč v praksi lahko zaţivi šele takrat, ko jo v 

vsakdanjih stikih, na dnevni ravni, sprejmejo tudi običajni prebivalci (Medica, Lukič in Bufon 

ur. 2010, 47). 

 

Slika 4.4: Ali menite, da bo integracija beguncev v slovensko okolje uspešna? 

 

Vir: Potič 2016 

 

4.2 Praksa in izzivi 

 

Največji razkorak med predpisi in prakso je zaznati na področju trajanja postopka 

ugotavljanja upravičenosti do mednarodne zaščite. Zakon o mednarodni zaščiti tako kot 

evropska direktiva določa, da mora pristojni organ o prošnji odločiti v 6 mesecih od prejema, 

pri pospešenih postopkih pa v 2 mesecih. Če prošnja ni razrešena v roku, je potrebno prosilca 

obvestiti o zamudi ter razlogih zanjo in napovedati, kdaj bo odločitev sprejeta. Kadar pa se 

drţava sooča z velikim številom prošenj, se rok razreševanja lahko podaljša, a največ na 9 

mesecev. Dodatno je določeno tudi, da je dopustno ta rok prekoračiti za še največ 3 mesece 

(ZMZ-1, 47. čl). V izjemnih situacijah naj bi torej prosilec za mednarodno zaščito na odgovor 

čakal največ eno leto. Glede na močno povečanje števila prošenj v l. 2016 in 2017, kot je 

razvidno na sliki 4.2, bi pričakovali podaljšanje postopkov na zgornje roke. V MNZ so v letu 
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2016 število zaposlenih, ki rešujejo prošnje, povečali z 8 na 10 in zapisali, da so »postopki za 

mednarodno zaščito /…/ med najzahtevnejšimi upravni postopki«. Povprečen čas reševanja 

prošnje pa naj bi bil manj kot 4 mesece, medtem ko je na bilo ravni EU le 50 % vseh prošenj 

rešenih v predpisanem roku 6 mesecev (MNZ 2016), zaradi česar dobrih praks na ravni drugih 

drţav Unije ni. Komisarju za človekove pravice so iz MNZ lani podali informacijo, da je bil 

povprečen čas reševanja prošnje do končne pravnomočne odločitve v l. 2016 celo le 3 mesece 

(Komisar za človekove pravice 2017, 7), kar bi pomenilo, da je Slovenija zgled med EU 

drţavami. Komisar se je v sklopu obiska srečal tudi s predstavniki nevladnih in mednarodnih 

organizacij, ki delajo s prosilci. Le-ti so mu poročali o drugi plati zgodbe, saj je manj kot 1/3 

prosilcev svoje odgovore prejela v predpisanem roku 6 mesecev (prav tam). Slovenska 

filantropija, ki nudi pomoč prosilcem, in UNHCR pa sta poročala o tem, da si večina 

prosilcev status ureja celo več let (Trdan 2015, UNHCR 2011, 64), kar potrjuje tudi znani 

primer prosilca Šamija, ki je za azil zaprosil ţe februarja 2016. 

 

Dolgotrajnost reševanja prošenj pa ni le sistemska teţava. Odraţa se v tesnobi in stiski 

prosilcev, ki se jim zaradi čakanja in negotove prihodnosti, v kombinaciji s prepovedjo 

zaposlitve, pozna na njihovem duševnem in fizičnem stanju (UNHCR 2011, 64). Pogoste so 

tudi zapustitve drţave ali zavračanje integracije. Dolgi postopki so privedli tudi do protesta 

prosilcev za mednarodno zaščito v Azilnem domu septembra 2016, ko so poleg hitrejše 

obravnave zahtevali še pravico do dela, brezplačne tečaje slovenščine in pomoč pri vstopu v 

visokošolsko izobraţevanje. Dolgi postopki pomenijo tudi, da so kapacitete Azilnega doma v 

Ljubljani in izpostavi v Logatcu zasedene dalj časa, kot je to potrebno, kar predstavlja 

nepotrebno finančno breme za drţavo (Komisar za človekove pravice 2017, 7–10). Pogosti so 

primeri, ko integracija in učenje jezika ţe stečeta, otroci se vključijo v lokalne šole, nato pa jih 

po Dublinu III vrnejo v drugo drţavo. 

 

Da je Dublinski sistem potreben prenove, smo ţe pojasnili v poglavju 3.3.3 Dublinska uredba. 

Zanimivo pa je mnenje Varuhinje človekovih pravic (VČP) v Sloveniji, ki je v letnem 

poročilu za 2017 izpostavila več odprtih vprašanj diskrecijske klavzule Dublinske uredbe
13

. 

Le-ta namreč ne predvideva izrednih okoliščin, kot so bile v l. 2015 na Balkanu, in 

spoštovanje predpisanega načela vračanja v drţavo prvega vstopa v EU bi pomenilo strašen 

pritisk na Hrvaško. Slovenija je v tistem obdobju v neformalnem političnem dogovoru z 

                                                           
13

 Diskrecijska klavzula pomeni, da se lahko vsaka drţava članica odloči, da bo obravnavala prošnjo 

za mednarodno zaščito, tudi če obravnava ni njena odgovornost glede na uredbo Dublin III. 
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drugimi drţavami pristala na vzpostavitev 'humanitarnega koridorja', ki je s Hrvaške omogočil 

vstop migrantom v in čez Slovenijo. Po mnenju VČP bi morala drţava sedaj prevzeti tudi del 

odgovornosti in preko diskrecijske klavzule obravnavati prošnje prosilcev za mednarodno 

zaščito, ki so v Sloveniji takrat zaprosili za azil (Varuh človekovih pravic 2018, 266). 

Uporaba diskrecijske klavzule je v celoti prepuščena politiki in volji drţave, saj njena uporaba 

ni natančno določena. 

 

Omeniti je potrebno tudi ne najbolj ustrezno prakso organov v primeru zavrnitve prošnje za 

azil in vrnitve prosilca pristojni drţavi. Pogosto se migrantu takrat omeji gibanje ali odvzame 

prostost, pri tem se pravzaprav omeji osebna svoboda. V primeru vračanja tujca zadrţijo v 

sprejemnem oddelku Azilnega doma, brez odločbe o razlogih za odvzem prostosti, postopki 

pa potekajo zelo počasi. Oseba je torej pridrţana brez jasnih vzrokov (Varuh človekovih 

pravic 2018, 178). Ob sumu bega migranta lahko predajo policiji in Centru za tujce, kjer pa so 

pogoji za ţivljenje bolj podobni zaporu. V praksi se občasno začasno v Centru za tujce zadrţi 

tudi prosilce za zaščito, celo mladoletnike brez spremstva, kar je resnično neustrezna 

namestitev. 

 

4.3 Predlogi za spremembe 

 

Na področju postopka mednarodne zaščite in ukrepov v odnosu do prosilcev za mednarodno 

zaščito, oseb z zavrnjeno prošnjo ter mladoletnikov brez spremstva ima Slovenija še precej 

odprtih dilem in izzivov, s katerimi se sooča v praksi. Dolgotrajno, celo večletno reševanje 

prošenj za mednarodno zaščito bi bilo potrebno sistemsko spremeniti, pri tem mora biti 

sprememba narejena tudi na ravni Unije. Prošnje so se v Sloveniji sicer dolgo reševale ţe pred 

'begunsko krizo', ko je bilo njihovo število bistveno manjše. Obstoječ sistem je torej potrebno 

prilagoditi na način, ki bo omogočal hitrejše reševanje prošenj in bo bolj odziven v primeru 

nenadnega povečanja števila prošenj. Prilagoditve pa ne smejo biti narejene na račun kvalitete 

storitve (Komisar za človekove pravice 2017, 7; UNHCR 2011, 67). 

 

Izzivi, s katerimi se sooča Slovenija pri izvajanju Dublinske uredbe vračanja prosilcev, ki so 

tu zaradi dolgih postopkov ţe več kot leto dni, so ţe pričeli z integracijo ter jasno izraţajo 

ţeljo po bivanju v tej drţavi, bi lahko bili vsaj delno odpravljeni z uveljavljanjem diskrecijske 

klavzule Dublinske uredbe. Na ravni drţave bi bilo potrebno sprejeti merila in pogoje, po 
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katerih se lahko uveljavi diskrecijska klavzula. Na ta način ne bi prihajalo do poljubnih 

odločitev o njeni uporabi v posameznih primerih, Slovenija pa bi tudi sprejela del 

odgovornosti za osebe, ki jih je sprejela v času 'begunske krize' (Varuh človekovih pravic 

2018, 266). 

 

V primeru omejitve osebne svobode osebe v Republiki Sloveniji je potrebno osebo obvezno 

vedno seznaniti z vzroki za pridrţanje. V primeru prosilcev pa to pridrţanje ne sme biti daljše 

od nujno potrebnega, zato je potrebno takšne primere obravnavati prioritetno in hitro. V času 

pridrţanja jim morajo biti zagotovljene vse pripadajoče pravice in dostojna obravnava. Da bi 

takšno ravnanje zaţivelo v praksi, bi bilo potrebno dodatno izobraţevati in usposabljati 

zaposlene, ki izvajajo pridrţanja. V primeru nadaljnjega neupoštevanja predpisanih pravil s 

strani zaposlenih pa bi bilo potrebno razmisliti o vzpostavitvi nadzornega organa ali 

inšpekcije. 

 

 

5 ZAČETNI INTEGRACIJSKI PROGRAMI 

 

 

Prisilni migranti ob vstopu v drţavo najprej potrebujejo psihosocialno pomoč, osnovno 

materialno oskrbo in nastanitev. Kmalu po tem pa se soočijo s številnimi dodatnimi izzivi 

zaradi nepoznavanja kulture, druţbenih norm in jezika drţave gostiteljice. Nekatere drţave 

članice poznajo uvajalne ali začetne integracijske programe za imigrante. Običajno ti 

programi vključujejo intenzivno učenje jezika, kulture in druţbene ureditve drţave 

sprejemnice (Bešter in dr. 2008, 7). Uporaba teh programov je precej nov mehanizem v 

integracijskih politikah, zato nas bo v tem poglavju zanimalo predvsem, ali v Sloveniji 

poznamo začetne integracijske programe in če jih, komu so dostopni, od kje se financirajo ter 

katere vsebine zajemajo. 

 

5.1 Pravni red 

 

Na ravni EU ne obstajajo obvezujoče direktive, ki bi jih drţave morale izvajati v zvezi z 

začetno integracijo ali integracijo na sploh, vendar pa četrto sprejeto osnovno načelo politike 

vključevanja priseljencev v EU pravi: »Za vključevanje je nujno potrebno osnovno znanje 
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jezika, zgodovine in institucij druţbe gostiteljice; za uspešno vključevanje je bistvenega 

pomena omogočiti priseljencem pridobitev tega osnovnega znanja.« (Evropska Komisija 

2005, 7) nacionalnim politikam pa se predlaga uvedbo uvajalnih programov.  

 

V Sloveniji je vključevanje v druţbo opredeljeno v Zakonu o tujcih, Zakonu o mednarodni 

zaščiti ter v Uredbi o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno 

zaščito. Zakon o tujcih ureja način vključitve tujcev v okolje, pri tem pa ne zajema prisilnih 

migrantov. V 10. poglavju o vključevanju tujcev opredeljuje, da »Republika Slovenija 

zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo /…/ dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o 

prijavi prebivanja, v kulturno, gospodarsko in druţbeno ţivljenje Republike Slovenije (ZTuj-

2, 105 čl.), posebno pozornost pa se namenja tistim tujcem, ki niso drţavljani EU. Tečaj 

spoznavanja slovenske druţbe, ki vključuje učenje slovenskega jezika in seznanjanja s 

slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo, je brezplačno dostopen vsem tujcem in 

temelji na prostovoljni bazi. Izjema so osebe, ki so v Sloveniji končale šolanje v slovenskem 

jeziku na katerikoli stopnji (ZTuj-2, 106. čl). 

 

Zakon o mednarodni zaščiti je krovni pravni akt, ki določa načine poteka integracije za 

prisilne migrante. V 103. čl. ZMZ-1 je navedena pravica, da se osebi s priznano mednarodno 

zaščito tri leta od pridobitve statusa nudi pomoč pri vključevanju v okolje. Pomoč temelji na 

osebnem integracijskem načrtu, ki ga pripravi uradna oseba in se prilagodi posamezniku. 

Integracijski načrt vsebuje aktivnosti za laţje vključevanje v okolje ter je zapisan v 

slovenskem jeziku. Prvo leto se osebi z zaščito lahko omogoči prevajanje načrta v jezik, ki ga 

razume. Podrobneje izvajanje pomoči pri vključevanju v okolje za osebe z mednarodno 

zaščito definira Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno 

zaščito. Iz Uredbe lahko razberemo, da se integracijski načrt v sodelovanju z osebo s priznano 

mednarodno zaščito po potrebi spreminja in dopolnjuje ter da vključuje aktivnosti na področju 

izobraţevanja, zaposlovanja, nastanitve, učenja jezika in urejanja dokumentov. Načrta pa ne 

pripravlja samo uradna oseba, kot to predvideva zakon, ampak posebna skupina, ki jo lahko 

sestavljajo še predstavniki urada za delo, Centra za socialno delo (CSD), izobraţevalnih 

ustanov in lokalne skupnosti, kjer je oseba nastanjena. Ta skupina izvaja tudi evalvacijo 

integracijskega načrta (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z 

mednarodno zaščito, 35. čl).  
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Poleg integracijskega načrta je oseba s priznano mednarodno zaščito v obdobju treh let 

upravičena do tečaja slovenščine in tečaja spoznavanja slovenske druţbe, ki pa lahko potekata 

zdruţeno v enem programu. Osebam s priznano zaščito se ob redni udeleţbi na tečaju povrne 

mesečna vozovnica (ZMZ-1, 103. čl). Obseg tečajev je natančno določen. Osebi s priznano 

zaščito pripada tečaj slovenskega jezika oziroma enotni tečaj v obsegu 300 ur z moţnostjo 

dodatnih 100 ur. Če se tečaj spoznavanja slovenske druţbe izvaja ločeno od jezikovnega 

tečaja, je oseba z mednarodno zaščito upravičena do tečaja spoznavanja druţbe v obsegu 30 

ur. V primeru 80 % ali višje prisotnosti se osebi povrnejo stroški mesečne vozovnice. Za 

skupino oseb, ki je starejša od 60 let, nepismena ali s posebnimi potrebami, lahko UOIM 

zagotovi prilagojene programe. Ob končanem tečaju imajo osebe z zaščito moţnost do 

enkratnega brezplačnega preizkusa znanja slovenščine (Uredba o načinih in pogojih za 

zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, 38–40. čl). 

 

Moţnost posebnega integracijskega programa ali tečaja slovenščine oziroma kakršnih koli 

integracijskih ukrepov pa ni ne v Zakonu o mednarodni zaščiti niti v relevantni Uredbi 

opredeljena za osebe, ki so prosilci za mednarodno zaščito. 

 

5.2 Praksa in izzivi 

 

5.2.1 Osebni integracijski načrt 

 

Slovenija osebne integracijske načrte pozna ţe dalj časa, saj so bili opredeljeni ţe l. 2004 v 

zadnjih popravkih Uredbe o uresničevanju pravic tujcev, ki jim je priznan status begunca. Kot 

takrat pa so tudi danes do integracijskega načrta upravičene le osebe s priznanim statusom 

mednarodne zaščite. Slovenija si je zaradi razmeroma majhnega števila oseb s statusom 

zaščite lahko privoščila uvedbo personaliziranega pristopa in oblikovanje osebnega 

integracijskega načrta za vsakega posameznika, vključno z evalvacijo in sprotnim 

pregledovanjem izvajanja načrta nadaljnja tri leta, kar je izjemno pozitiven ukrep (Komisar za 

človekove pravice 2017, 9). Takšen pristop kaţe, da se slovenska politika zaveda, da osebe z 

odobrenim statusom zaščite za uspešno integracijo potrebujejo več kot le tečaje jezika in 

streho nad glavo. Kljub moţnosti evalvacije načrta pa se nekateri begunci počutijo premalo 

vključene v posvetovanje in samo oblikovanje načrta, zato bi bilo smiselno, da redno 

pridobivajo tudi povratne informacije beguncev, kako bi osebni integracijski načrt lahko 

izboljšali, da bi jim bolje sluţil, in kaj od njega pričakujejo. Zaposleni pa bi se morali 
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izobraţevati o metodah svetovanja in efektivnega vključevanja. Zelo dobrodošlo je tudi, da se 

v praksi načrt ţe oblikuje v sodelovanju osebe z mednarodno zaščito z vsemi deleţniki, s 

katerimi bo glede na lokacijo njene nastanitve tudi nadalje sodelovala, še posebej z uradom za 

delo in CSD. Osebni integracijski načrt se prilagodi tudi specifičnim potrebam, znanjem, 

zmoţnostim in sposobnostim ter je brezplačen. Iz pravne ureditve pa ostaja nejasno, kako se 

integracijski načrt pripravi za mladoletnike, če sploh se, in tudi od katere in do katere starosti 

osebe se osebni načrt pripravlja.  

 

Osebne integracijske načrte sicer poznajo tudi nekatere druge drţave EU (npr. Finska, 

Švedska, Italija, Španija, Belgija), medtem ko so spet druge drţave namesto tega vpeljale 

integracijske pogodbe, kjer je udeleţba na tečajih in sestankih obvezna in predvideva sankcije 

za neudeleţbo v obliki odvzema finančnih transferjev (Nemčija, Francija). Osebni 

integracijski načrt se je v drţavah z daljšo tradicijo odprtega sprejemanja migrantov (Finska in 

Švedska) izkazal za posebej uspešnega. Med migranti, ki so imeli svoj osebni integracijski 

načrt, se je zaposlenost povečala, prav tako njihovi prihodki, zniţale pa so se prošnje za 

socialno pomoč (Legrain 2017, 28). 

 

V Sloveniji je osebni integracijski načrt med vsemi imigranti namenjen izključno osebam z 

odobrenim statusom mednarodne zaščite. Ker pa postopki reševanja prošenj za zaščito trajajo 

precej dolgo, tudi več let, bi bilo smiselno razmisliti tudi o izvajanju integracijskih načrtov za 

prosilce ter za nekatere druge skupine migrantov. 

 

5.2.2 Jezik 

 

V Sloveniji so osebe s priznanim statusom zaščite deleţne večjega obsega ur učenja jezika kot 

ostale skupine migrantov. Ostali tujci z dovoljenjem za začasno ali stalno prebivanje
14

 imajo 

namreč moţnost brezplačnih tečajev slovenščine v obsegu največ 180 ur
15

, ki pa se jih lahko 

udeleţijo na lastno pobudo in si tudi sami krijejo stroške prevoza ter učnih materialov 

(Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso 

drţavljani Evropske unije). V praksi tako prihaja do razlikovanj v obravnavi različnih skupin 

migrantov, saj so osebe s statusom upravičene do 300 ur z moţnostjo dodatnih 100 ur ter do 

povračila potnih stroškov. Vse skupine migrantov, ki jim je omogočen tečaj, pa so ob redni 

                                                           
14

 Velja le za drţavljane tretjih, ne EU drţav. 
15

 Glede na status so drţavljani tretjih drţav upravičeni do 180, 120 ali 60 ur tečaja slovenščine.  
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udeleţbi
16

 upravičene do enega brezplačnega preizkusa znanja jezika. Kljub večjemu obsegu 

ur tečaja slovenščine za osebe z zaščito pa so NVO opozorile, da včasih niti takšno število ur 

ne zadostuje ter da bi bilo potrebno spremeniti metode učenja na način, da se uvede bolj 

individualen pristop v učenju jezika (Komisar za človekove pravice 2017, 10). Posamezniki 

se različno hitro učijo in imajo različna predznanja ter prihajajo iz različnih okolij. Nekateri 

ne znajo brati in pisati latinice, tako da bi pristop k poučevanju teh oseb moral biti drugačen. 

 

Kljub temu, da je tečaj slovenščine brezplačen in da temelji na prostovoljni udeleţbi, pa je 

Slovenija z novim Zakonom o mednarodni zaščiti uvedla sistem nagrajevanja. V primeru, da 

se osebe z zaščito tečaja jezika redno udeleţujejo, so upravičene do podaljšanja finančnega 

nadomestila za zasebno nastanitev za dodatno leto in pol (ZMZ-1, 93. čl). Takšen ukrep 

pomeni srednjo pot v politiki integracije. Slovenija tako ne spada med drţave, kjer je udeleţba 

res popolnoma prostovoljna, a po drugi strani ne spada med drţave, kjer so tečaji jezika 

plačljivi. Zagovorniki plačljivih tečajev pravijo, da se s tem poveča motivacija in udeleţba, 

vendar pa je negativen ukrep, da tečaj ni dostopen vsem, kar drţave rešujejo s subvencijami 

(Bešter in dr. 2008, 103–4). Ker je znanje jezika izjemnega pomena za uspešno integracijo 

tudi na ostalih področjih, se mi praksa Slovenije zdi utemeljena in ustrezna. 

 

Brez moţnosti učenja jezika drţave sprejemnice pa ostajajo prosilci za mednarodno zaščito, ki 

ne v zakonu ne v uredbi nimajo opredeljenih moţnosti udeleţbe na tečaju jezika ali 

spoznavanja kulture. Ker pa se otroci prosilci zelo hitro vključijo v slovenski izobraţevalni 

sistem in v zadnjem obdobju prihajajo iz ne-slovansko govorečih drţav, je Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost in šport (MIZŠ) izobraţevalnim ustanovam priporočilo vpeljavo 

dvostopenjskega modela vključevanja tako za otroke kot za odrasle prosilce. Ţe pred 

vključitvijo v pouk se za otroke organizira 'uvajalnico', ki poteka strnjeno 20 ur. Po tem se 

otroci vključijo k pouku in so deleţni še dodatne strokovne pomoči za učenje slovenskega 

jezika, za katero je tudi zaţeleno, da poteka strnjeno. MIZŠ je pripravilo še poseben program 

opismenjevanja za mladoletne prosilce za zaščito z namenom ustreznejše vključitve v 

osnovne šole za odrasle (MIZŠ 2016), ki poteka v enakem obsegu ur kot tečaji oseb z 

mednarodno zaščito. Kljub temu da pravna podlaga učenja jezika za prosilce ne predvideva, 

pa se tečaji slovenščine v praksi izvajajo tudi za odrasle prosilce za mednarodno zaščito. 

Tečaji so na voljo v Azilnem domu in njegovih izpostavah in se jih lahko udeleţi vsak 

                                                           
16

 Redna udeleţba je prisotnost na več kot 80 % ur tečaja jezika. 
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prosilec, na prostovoljni osnovi. Običajno potekajo dvakrat ali trikrat tedensko po 45 min, pri 

tem pa se odrasli lahko udeleţijo tudi učne pomoči, namenjene otrokom, kjer pridobljeno 

znanje utrjujejo. Poleg učenja jezika se izvajajo tečaji opismenjevanja in učne pomoči. O 

moţnosti udeleţbe na tečaju se prosilci seznanijo preko oglasnega materiala, udeleţba pa je 

brezplačna (Cene Štupar 2017). Pozitivno pri organiziranih tečajih za prosilce je to, da v 

primeru odobrenega statusa oseba z zaščito neprekinjeno nadaljuje z integracijo, saj ima ţe 

pridobljeno dobro jezikovno osnovo (UNHCR 2011, 63). 

 

Za samo kvaliteto učenja in integracijo druţbe v multikulturno okolje pa je prav tako 

pomemben vidik poučevanja. V Sloveniji pedagoške fakultete ne omogočajo programov za 

učenje slovenščine kot drugega tujega jezika za predšolske ali druge otroke. Metode 

poučevanja slovenščine za slovensko govoreče osebe in za tujce se seveda razlikujejo. 

Nedavna raziskava med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev je prikazala močno pomanjkanje 

usposabljanj na področju strategij učenja slovenščine kot tujega jezika (Škubić in Jerman 

2016), kar je zaznalo tudi MIZŠ in objavilo gradiva s to tematiko (MIZŠ 2016). Sama objava 

gradiv pa ne zadostuje, če ţelimo imeti učinkovito poučevanje z dobro usposobljenimi 

učitelji, ki bodo z učenci dosegali dobre rezultate. V primeru prosilcev in oseb z mednarodno 

zaščito je učitelje potrebno ustrezno usposobiti tudi za poučevanje oseb s travmatičnimi 

izkušnjami in različnimi kulturnimi ozadji. Relativno nov izziv v slovenski druţbi pa 

predstavlja poučevanja maternega jezika oseb z mednarodno zaščito. Nekatere študijo namreč 

kaţejo, da se oseba lahko učinkovito nauči drugega tujega jezika šele ob dobrem obvladanju 

materinščine, česar se bomo podrobneje dotaknili pod poglavjem o izobraţevanju. 

 

5.3 Predlogi za spremembe 

 

Začetni integracijski programi so v Sloveniji dobro zasnovani, a se osredotočajo le na osebe z 

mednarodno zaščito. Slovenija bi lahko sledila dobrim praksam drugih drţav (npr. Poljska, 

Finska, Litva) in vsaj za tiste prosilce za mednarodno zaščito, ki prihajajo iz drţav, za katere 

je velika verjetnost odobritve azila, vzpostavila pred-integracijske programe. Le-ti bi 

vključevali brezplačne tečaje jezika, orientacijo na trgu dela in seznanitev s slovenskimi 

postopki reševanja prošenj (Komisar za človekove pravice 2017, 13; ASAP 2007). Dostopni 

bi morali biti čim hitreje po prihodu prosilca v Slovenijo (Bešter in dr. 2008, 112; Crawford 

2016). 
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Obstoječi osebni integracijski načrti veljajo za dobo treh let z moţnostjo vmesnih posodobitev 

in sprememb tega načrta. Ker je tri leta dolga doba, bi se lahko uvedlo obvezno periodično 

evalvacijo načrtov, načrti pa bi za boljše razumevanje lahko bili tudi pisno prevedeni v jezik, 

ki ga oseba razume. Pomembno bi bilo vzpostaviti mehanizem povratne informacije 

udeleţenih oseb o posvetovanjih ter o oblikovanju načrta, saj bi mnenje prisilnega migranta, 

njegova pričakovanja ter ideje o integracijskem načrtu omogočile vpogled v njegove potrebe. 

Z vidika zaposlenih, ki sodelujejo pri kreiranju načrtov, bi bilo dobro vpeljati dodatna 

usposabljanja in izobraţevanja. Dolgoročno bi za kvalitetno integracijsko politiko drţave in 

oblikovanje strategije gotovo bilo dobro spodbujanje znanstvenega interesa za preučevanje in 

evalvacijo širših učinkov integracijskih načrtov (prav tam). 

 

Učenje slovenščine je v praksi za vse tujce brezplačno in prostovoljno, pri tem osebe s 

statusom, v primeru redne udeleţbe na tečaju jezika pridobijo pravico do povrnjenih stroškov 

prevoza, brezplačne udeleţbe na izpitu ter podaljšanega finančnega nadomestila za zasebno 

nastanitev. Kljub temu da je za osebe s statusom na voljo 300 ur tečaja, pa včasih to ni dovolj. 

Potreben je bolj individualen pristop v učenju jezika in sprememba metod poučevanja 

(Komisar za človekove pravice 2017, 10). Osebam, ki ţelijo nadaljevati z učenjem jezika in 

ne doseţejo ţelenega znanja po opravljenem tečaju, je potrebno omogočiti dodatne tečaje, ki 

bi bili bolj specifično usmerjeni na posamezniku zanimiva in relevantna področja, na primer 

povezani s tipom nalog, ki jih ima v sluţbi. Ključnega pomena je tudi, da se učenje jezika 

začne čim hitreje, ţe med čakanjem na razrešitev prošnje. Ker priprava in izvedba tečaja 

jezika predstavljata finančno breme za drţavo, je smiselno spodbujati dodatne spletne tečaje, 

katerih prednost je tudi, da jih osebe lahko izvajajo takrat, ko njim časovno ustreza (IOM 

2017, 25). Danska, kot primer dobre prakse, zagotavlja začetni triletni program, vendar pa 

lahko tečaj jezika traja tudi do 5 let (Crawford 2016). Tečaji jezika bi morali biti ciljno 

oblikovani za različne skupine in različna predznanja (mladoletniki, starejši, matere, 

brezposelni itd.) in se tudi z izvedbo prilagoditi njihovemu urniku, saj je pomembno, da se 

jezika naučijo, in ne, da se udeleţujejo jezikovnega tečaja zgolj zaradi bonitet. Drug primer 

dobre prakse je primer Švedske, ki beguncem omogoča, da so ob učenju jezika zaposleni za 

polovičen delovni čas, kar jim omogoča, da jezik nemudoma vadijo tudi v praksi. Učenje 

jezika tako postane laţje in hitrejše (Legrain 2017, 25). Spremljevalni ukrep pri učenju jezika 

bi bilo zagotovljeno varstvo za otroke v času tečaja (Bešter in dr. 2008, 112–13). Z vidika 

izvajalcev tečajev pa je potrebno poskrbeti za ustrezna usposabljanja ter razvoj metodologije 

za poučevanje slovenščine kot tujega jezika. 
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6 NASTANITEV 

 

 

Nastanitev, poleg hrane, obleke, obutve in osnovnih higienskih pripomočkov, spada med 

osnovno materialno oskrbo (ZMZ-1 2017, 79. čl). Streha nad glavo je tako prioritetna skrb 

prisilnih migrantov in drţave takoj ob prestopu meje. V Sloveniji imamo prav za namen 

namestitve prisilnih migrantov Azilni dom z izpostavami, kjer so nameščeni prosilci za čas 

reševanja prošnje za mednarodno zaščito, in Integracijski hiši, ki sta namenjeni nastanitvi 

osebam s prejeto mednarodno zaščito in njihovim druţinskim članom za obdobje enega leta. 

Po tem obdobju pa si morajo osebe z mednarodno zaščito nastanitev najti na zasebnem 

naslovu.  

 

6.1 Pravni red 

 

Nastanitev prisilnih migrantov podrobneje ureja zakon o mednarodni zaščiti in Uredbi o 

načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcev in oseb z mednarodno zaščito. Prosilci za 

mednarodno zaščito so nastanjeni v Azilnem domu ali v njegovi izpostavi
17

, kjer jim nudijo 

tudi ostale pravice. Namestitev pa pravzaprav ni prostovoljna, saj se zapustitev doma ali 

izpostave sankcionira na način, da se oseb več ne obravnava kot prosilce, temveč po Zakonu o 

tujcih (ZMZ-1, 80.–82. čl) kot tujce. Izjemoma so lahko prosilci nastanjeni na zasebnem 

naslovu in so v tem primeru upravičeni do finančne pomoči, če nimajo lastnih sredstev 

(Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito 12., 

17.–20. čl.). V Azilnem domu velja tudi hišni red, ki predvideva kazni za hujše kršitve – npr. 

odvzem ţepnine v primeru prenočitve zunaj doma brez soglasja (ZMZ-1, 85. čl). 

 

Osebe s statusom so na začetku upravičene do nastanitve v Integracijski hiši
18

 za obdobje 

enega leta od dneva pridobitve statusa
19

, s tem so do bivanja v Integracijski hiši upravičeni 

tudi njihovi druţinski člani (ZMZ-1 93. čl). Po preteku enega leta se preselijo na zasebni 

naslov. Če posameznik nima lastnih sredstev, je eno leto in pol upravičen do denarnega 

                                                           
17 

Trenutno so dodatne nastanitvene kapacitete zagotovljene v izpostavi v Logatcu in na Kotnikovi v 

Ljubljani. 
18

 Integracijski hiši delujeta v Mariboru in Ljubljani. 
19

 Bivanje se lahko podaljša najdlje za šest mesecev, vendar morajo za to obstajati utemeljeni razlogi 

(ZMZ-1 93. čl). 
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nadomestila, v primeru udeleţbe na jezikovnem tečaju
20

 pa se nadomestilo podaljša še za 

dodatno leto in pol (ZMZ-2, 97. čl). 

 

Stanovanjsko politiko drţave podrobneje urejata stanovanjski zakon (SZ-1) in Ustava RS. 

Ustava nalaga drţavi, da ustvari moţnosti, da drţavljani lahko pridobijo stanovanje (78. čl), 

pri tem je izpostavljeno, da ima obveznosti izključno v odnosu do drţavljanov. Stanovanjski 

zakon, ki med drugim ureja oddajanje neprofitnih stanovanj in oddajanje stanovanj v najem, 

pa prav tako izrecno piše, da so do dodelitve neprofitnega najemnega stanovanja upravičeni 

(le) drţavljani, ki izpolnjujejo določene pogoje (SZ-1, 87. čl). 

 

6.2 Praksa in izzivi 

 

Prosilci za mednarodno zaščito se nad bivalnimi razmerami v Azilnem domu ne pritoţujejo 

(UNHCR 2011, 65), čeprav so sobe, v katerih so nastanjeni, pogosto prezasedene glede na 

velikost prostora in neustrezno toplotno in zvočno izolirane. Tudi več druţin se med seboj 

ločuje le z zaveso, zaradi česar imajo manj zasebnosti in prihaja do sporov med njimi. V 

izpostavi na Kotnikovi so dom z internetom oskrbeli šele v l. 2016, do takrat pa so bili 

prosilci zaradi skrbi in nezmoţnosti komuniciranja s svojimi bliţnjimi v tujini zelo nesrečni in 

nezadovoljni (Liberšar 2016, 23). Azilni dom je organiziran na šest oddelkov, ki jih 

sestavljajo oddelek za druţine, za samske moške, za samske ţenske, za mladoletnike brez 

spremstva in za osebe s posebnimi potrebami. Ločeno obstaja še oddelek za omejitev gibanja. 

Na dnevni ravni so organizirane aktivnosti za odrasle in otroke, izleti, različni tečaji, športne 

aktivnosti in druţabne igre (MNZ 2018a). Prosilci, ki ţivijo v največjem nastanitvenem centru 

v Logatcu, se zaradi lokacije centra
21

 počutijo nekolike izolirane in ločene od lokalnega 

prebivalstva (Komisar za človekove pravice 2017, 10), saj imajo slab dostop do javne 

infrastrukture in javnih izobraţevalnih ter zdravstvenih ustanov (Liberšar 2016, 23). 

 

Osebe z odobrenim statusom zaščite pa se z največ teţavami soočijo po preteku enega leta v 

Integracijski hiši, ko si morajo poiskati ustrezno privatno nastanitev. Z zadnjo spremembo 

zakona o mednarodni zaščiti so ukinili enkratno finančno pomoč, ki so jo migranti prejeli ob 

priznanju statusa zaščite in je mnogim prišla prav ravno v obdobju, ko so zapuščali 

                                                           
20

 Za več informacij glej poglavji 3.2.4 Zakon o mednarodni zaščiti in 5.2.2 Jezik 
21

 Namestitveni center v Logatcu je v objektu izobraţevalnega centra za zaščito in reševanje, ki je bil 

včasih vojašnica. 
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Integracijsko hišo, socialnih transferjev pa še niso prejeli. V praksi traja tudi do tri mesece, da 

se uredi plačilo socialne pomoči, kar pahne osebe z zaščito v revščino ravno takrat, ko bi si 

morali najti nastanitev. Teh zamud v plačilu se zavedajo tudi na MNZ, a potrebnih ukrepov še 

niso sprejeli (Komisar za človekove pravice 2017, 10–11). V Sloveniji je sicer pravica do 

socialne pomoči za osebe z mednarodno zaščito relativno nova
22

, dostop do socialnih ali 

neprofitnih stanovanj pa je še vedno rezerviran le za drţavljane. Kljub temu osebe z zaščito 

lahko prejmejo pomoč pri plačevanju najemnine, če si uspejo najti primerno stanovanje. Na 

pomoč jim priskočijo občine s subvencijami, od UOIM pa vsaj eno leto in pol prejemajo 

finančno pomoč za nastanitev (UNHCR 2011, 63). 

 

Iskanje ustreznega in cenovno dostopnega stanovanja pa je v Sloveniji prava umetnost tudi za 

zaposlene drţavljane. Ob ponovni gospodarski rasti in v času po finančni krizi, v kateri se ni 

gradilo novih objektov, je povpraševanje po stanovanjih sedaj naraslo. Ministrstvo za javno 

upravo (MJU) z javnimi povabili zasebnikom išče dodatne moţnosti pri zagotavljanju 

namestitvenih kapacitet za prisilne migrante, tako za najem kot za brezplačno uporabo 

(Čebular 2017, 56). MNZ pa razmišlja o gradnji dodatnih Integracijskih hiš, s katerimi bi 

rešili stanovanjsko stisko oseb z zaščito. Obe rešitvi, torej gradnja novih objektov za begunce 

in oddajanje stanovanj v najem, pa se srečujeta z nasprotovanjem lokalnih prebivalcev 

(Komisar za človekove pravice 2017, 11). Eden največjih izzivov pri integraciji v naši drţavi 

je integracija druţbe v smeri manjše nestrpnosti in diskriminacije do tujcev. Osebe z zaščito, 

ki ţelijo na privatnem trgu dostopati do stanovanja, se pogosto soočajo z zavrnitvami na 

osnovi rasne, verske ali etnične diskriminacije (prav tam). 

 

Prav poseben izziv med prisilnimi migranti za Slovenijo predstavljajo mladoletniki brez 

spremstva, ki po definiciji zakona spadajo med ranljive osebe s posebnimi potrebami
23

. 

Slovenija se v preteklosti s to skupino oseb ni pogosto srečevala, zato je bila sama oskrba te 

skupine otrok slabše razvita, a se praksa tudi pri namestitvah danes hitro spreminja (Čebular 

2017, 31). Z novim zakonom o mednarodni zaščiti se je predpisalo načelo otrokove največje 

                                                           
22

 Uveljavljena je bila s spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih l. 2013. 
23

 Med ranljive osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo »zlasti mladoletnik, mladoletnik brez 

spremstva, invalidna oseba, starejša oseba, nosečnica, starš samohranilec z mladoletnim otrokom, 

ţrtev trgovanja z ljudmi, oseba z motnjami v duševnem razvoju, oseba s teţavami v duševnem zdravju 

in ţrtev posilstva, mučenja ali drugih teţjih oblik psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja« (ZMZ-1, 

2. čl).  
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koristi, ki vpeljuje dodatno varstvo in v katerem je eksplicitno napisano, da se jim mora 

omogočiti dostop do prostočasnih dejavnosti in igre tako na prostem kot v notranjosti (ZMZ-

1, 15. čl). Mladoletne prosilce za azil nastanijo v Azilnem domu in le izjemoma v drugi 

ustanovi (ZMZ-1, 16. čl), kar je bil do pred kratkim ustaljen model. Praksa, da nekateri 

mladoletniki pristanejo v Centru za tujce v Postojni, ki je primarno namenjen odraslim 

tujcem, ki se bodo vrnili v matično drţavo, je tako zagotovo vsaj neprimerna. Trenutno so 

mladoletni prosilci brez spremstva nastanjeni v Centru za tujce 2–3 dni, preden jih nato 

namestijo v dijaške domove, medtem ko mladoletni tujci brez spremstva, ki niso prosilci, 

ostajajo nameščeni v Centru za tujce. V dijaških domovih se otroci nahajajo v okolju, kjer so 

tudi drugi otroci, in imajo 24-urno oskrbo (Čebular 2017, 31). Praksa, da se mladoletne 

prosilce namesti ločeno od ostalih odraslih prosilcev, je dobra, a obstaja skrb okrog ustrezne 

usposobljenosti zaposlenih v dijaških domovih pri soočanju z ranljivimi in pogosto 

travmatiziranimi otroki (Komisar za človekove pravice 2017, 8). Po končanem pilotnem 

projektu, v okviru katerega so mladoletnike brez spremstva namestili v Dijaški dom Postojna 

in Nova Gorica, so se odločili, da vse do vzpostavitve ustrezne sistemske rešitve nameščanja 

mladih nadaljujejo s prakso namestitve le v Dijaškem domu v Postojni. Varuhinja človekovih 

pravic je bila seznanjena s hudo neprimernim obnašanjem do mladoletnikov, nameščenih v 

dijaškem domu v Novi Gorici. Prosilcem je ravnatelj namreč grozil z deportacijo, za razliko 

od ostalih dijakov so morali čistiti skupne prostore, kuharsko osebje pa je oponašalo glasove 

prašičev, s čimer so jasno kazali nespoštovanje njihove kulture in njihovo nezaţelenost. V 

bliţini doma so se pojavljali tudi rasistični grafiti (Varuh človekovih pravic 2018, 270–72). 

Nastanitev mladoletnih prosilcev in otrok s statusom brez spremstva je le eden od izzivov, s 

katerimi se soočamo na tem področju. Vprašljivo je, kako, če sploh, se v praksi izvaja 

seznanjanje teh oseb z njihovimi pravicami in dolţnostmi, saj naj bi bilo obveščanje 

prilagojeno njihovi starosti in duševnemu razvoju, ter na kakšen način se ugotavlja njihova 

starost z izvedeniškimi mnenji, saj je v zakonu določeno, da se zavrnitev takšnega mnenja 

smatra, kot da je prosilec polnoleten in se ga nato kot takega obravnava (ZMZ-1, 17. čl). 

Ključna teţava pri otrocih brez spremstva pa je, da se jih obravnava po (pravnem) statusu, ki 

jim je dodeljen, in ne kot otroke. Od tega je tudi odvisno, kje bodo nastanjeni in kakšne 

moţnosti in pravice imajo (Čebular 2017, 35). 
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6.3 Predlogi za spremembe 

 

Slovenija ima nastanitev za prosilce ustrezno urejeno v azilnih domovih. Prav tako je bivanje 

v Integracijski hiši do enega leta po prejemu statusa smiseln ukrep, razmere v hiši pa so 

primerne. Pospešiti je potrebno prvo izplačilo socialne pomoči, na katerega osebe z zaščito 

čakajo tudi več mesecev, in prilagoditi stanovanjski zakon (in ustavo?) na način, da bodo 

neprofitna socialna stanovanja postala dostopna tudi za upravičence do mednarodne zaščite, 

na kar je UNHCR opozarjala ţe pred skoraj desetletjem (UNHCR 2011, 67; Čebular 2017, 

25). 

 

Dobre prakse iz tujine gredo v smeri razkropitve oseb s statusom po drţavi, da se prepreči 

segregacijo, pri tem se v obzir vzame tudi veščine in znanja, ki jih osebe imajo, da se jim 

najde nastanitev v regiji, kjer se bodo laţje zaposlile. Dober primer na področju organizirane, 

decentralizirane nastanitve za prosilce in osebe z zaščito predstavlja Italija, ki prisilnim 

migrantom omogoča bivanje v običajnih privatnih stanovanjih, ki so dostopna na trgu 

(Čebular 2017, 21). Švedska, na primer, glede na profil osebe najde najustreznejšo lokalno 

skupnost, pri tem pa Nova Zelandija na prvo mesto postavlja druţinske in etnične povezave, 

ki jih oseba ţe ima, nato pa moţnosti zaposlitve za tak profil (Crawford 2016). Iz tega lahko 

povzamemo, da bi Slovenija morala imeti nadzor in organizirano pomagati osebam z zaščito, 

da se preselijo na njim najbolj ustrezno lokacijo, ter da jim tam tudi pomaga najti stanovanje. 

Ob tem bi morali slediti modelu razpršene namestitve (Čebular 2017, 24). 

 

Morda še najbolj pereča od vseh naštetih je situacija mladoletnih prisilnih migrantov. Tisti, ki 

v Sloveniji ne zaprosijo za zaščito, so pridrţani v Centru za tujce, kar ni skladno z načelom 

otrokove največje koristi. Za to skupino oseb je potrebno urediti sistemsko rešitev namestitve, 

kar je v pristojnosti novega Urada in kjer naj bi rešitve v sodelovanju s policijo in CSD ţe 

iskali (Varuh človekovih pravic 2018, 179). Drţava bi morala tudi pristopiti k spremembi 

zakona o tujcih, ki bi prepovedal nastanitve otrok v Center za tujce in hkrati zagotovil, da so 

otroci nastanjeni v primerne ustanove, ne glede na njihov pravni status (Čebular 2017, 36). 

Prav tako je vsem otrokom potrebno omogočiti individualno svetovanje in psihoterapijo za 

ţrtve nasilja in travm, takoj ko pridejo v drţavo (UNHCR 2011, 67). Podobno je potrebno 

dolgoročno rešiti tudi situacijo namestitve mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito, ki so 

trenutno nastanjeni v dijaškem domu. Ustrezno je potrebno izobraziti zaposlene, ki bodo 

delali s temi otroki na način, da jim bodo lahko kar najbolj pomagali in razumeli njihovo 
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obnašanje. V Sloveniji je potrebno posodobiti tudi sistem rejništva (Komisar za človekove 

pravice 2017, 1). 

 

Aktivno se je potrebno soočiti tudi z nestrpnostjo, diskriminacijo in morebitnim šikaniranjem 

tujcev pri iskanju stanovanj. Slovenija bi lahko naredila več na področju osveščanja in 

integriranja druţbe
24

 ter sprejela sankcije za neprimerna ravnanja. 

 

 

7 IZOBRAŢEVANJE 

 

 

V procesu integracije otrok prisilnih migrantov igra dostop do izobraţevanja eno ključnih 

vlog, saj poleg pridobivanja novih znanj in veščin omogoča tudi socializacijo in vpliva na 

nadaljnjo moţnost otroka za kvalitetno ţivljenje. Drţava lahko s svojimi integracijskimi 

politikami zagotovi bolj ali manj ugodne pogoje za uspešno vključevanje otrok migrantov na 

različnih stopnjah v izobraţevanje, vpliva na učni uspeh migrantov v šoli in na njihovo 

nadaljnjo integracijo (Bešter in dr. 2008, 120; Bešter 2009, 173; Medvešek in Bešter ur. 2010, 

205). Otroci so most med (novo) druţbo in starši. 

 

V tem poglavju bomo preverili, ali imajo vsi otroci prisilnih migrantov enake pravice in 

dolţnosti v izobraţevanju v primerjavi z drţavljani in ali imajo enako moţnost dostopa do 

vseh nivojev šolanja. Analizirali bomo morebitne posebne programe vključevanja ali 

dodatnega usposabljanja, ki bi prisilnim migrantom omogočil, da se hitreje vključijo v reden 

učni proces ter da dosegajo enake uspehe kot slovenski sovrstniki. Ker pa je izobraţevanje 

veliko več kot le šolstvo in ker integracija poteka dvosmerno, nas bo zanimalo tudi, kako je z 

učenjem materinščine, spodbujanjem medkulturnega izobraţevanja in dodatnim 

usposabljanjem pedagogov. 

 

7.1 Pravni red 

 

Pravica otrok do izobraţevanja na podlagi enakih moţnosti je zapisana v Konvenciji o 

otrokovih pravicah (28. čl.), ki je prva mednarodna pogodba, ki je v celoti posvečena 
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 Več pod poglavjem 11 Nediskriminacija. 
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otrokom. Njen namen je zaščititi otroke pred vsemi oblikami izkoriščanja in diskriminacije ter 

poudariti njihove pravice. Z 28. členom se drţave podpisnice zaveţejo, da bodo vsem 

otrokom zagotovile brezplačno osnovno šolanje, spodbujale in omogočale dostop do 

srednjega in visokega šolanja, kadar bo to moţno pa ga zagotovile brezplačno oziroma 

otrokom omogočile štipendije. Ta zagotovila so dostopna vsem brez kakršnega koli 

razlikovanja ali diskriminacije (2. čl). Danes velja ta Konvencija za eno najširše sprejetih 

pogodb o človekovih pravicah, saj sta jo nedavno (l. 2015) ratificirala še Somalija in Juţni 

Sudan, s čimer so Zdruţene drţave Amerike (ZDA) ostale edina drţava na svetu, ki te 

pogodbe še ni ratificirala. 

 

Na ravni EU skupne politike integracije migrantov v izobraţevanju ni, vendar pa je Evropska 

komisija v skupnih osnovnih načelih za integracijsko politiko imigrantov iz tretjih drţav in 

predlogih za izvedbo izobraţevanje navedla v petem skupnem načelu. »Prizadevanja na 

področju izobraţevanja so bistvenega pomena za pripravo priseljencev in zlasti njihovih 

potomcev na uspešnejšo in dejavnejšo udeleţbo v druţbi.« (Evropska komisija 2005, 8) 

Kakšen bo torej dostop in način izobraţevanja za prisilne migrante je tako odvisno predvsem 

od nacionalne zakonodaje drţave, v kateri se nahajajo. 

 

V Sloveniji imajo tako prosilci kot osebe z odobrenim statusom mednarodne zaščite pravico 

do izobraţevanja na vseh ravneh pod enakimi pogoji, kot veljajo za drţavljane Republike 

Slovenije (ZMZ-1, 78. čl. in 90. čl.), pri tem imajo osebe z odobrenim statusom nekaj 

dodatnih ugodnosti, kot je dostop do predšolske vzgoje, do drţavne štipendije in nastanitev v 

dijaških/študentskih domovih ter moţnost kritja stroškov priznavanja predhodno doseţene 

izobrazbe in stroškov izobraţevanja za odrasle (ZMZ-1, 101. čl). Prosilci za mednarodno 

zaščito so upravičeni do kritja stroškov javnega prevoza do izobraţevalnih ustanov, vendar pa 

je breme dokazovanja predhodno doseţene izobrazbe na njihovih plečih (ZMZ-1, 88. čl.). 

Sam vpis tujcev je v Sloveniji zagotovljen v področni zakonodaji
25

, ki ureja različne stopnje 

vzgoje in izobraţevanja. Univerzalno je za vse tujce otroke dostopna osnovna šola (ZOsn 10. 

čl.), medtem ko dikcija zakonov, ki opredeljujejo dostop do drugih ravni izobrazbe za tujce, ki 

niso drţavljani članic EU, omogoča tujcem izobraţevanje pod enakimi pogoji kot slovenskim 

drţavljanom le v primeru 'načela vzajemnosti' (ZGim, 9. čl.; ZVSI 4. čl.; ZVis 7. čl.). 

Specifičen status prosilcev in oseb z mednarodno zaščito ter njihovih pravic po zakonu o 
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 Zakon o osnovni šoli (ZOsn), Zakon o gimnazijah (ZGim), Zakon o višjem strokovnem 

izobraţevanju (ZVSI) in Zakon visokem šolstvu (Zvis). 
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mednarodni zaščiti tako v področni zakonih (še) ni naveden. Zanimivo, celo na uradni spletni 

strani, ki jo je postavil MNZ za informiranje tujcev, smo opazili, da je napačno navedeno, da 

imajo dostop do izobraţevanja pod enakimi pogoji kot drţavljani le drţavljani EU, Slovenci 

brez slovenskega drţavljanstva in osebe z mednarodno zaščito. Prosilce so torej izpustili 

(infotujci.si 2018). 

 

Zakon o osnovnih šolah predpisuje, da se za otroke, katerih materni jezik ni slovenščina, 

organizira pouk slovenskega jezika in kulture, v sodelovanju z drţavo izvora pa tudi njihov 

materni jezik in kultura (ZOsn 8. čl). Zakon je pred spremembami v letu 2011 sicer 

opredeljeval, da se za vse otroke tuje drţavljane organizira pouk maternega jezika in kulture 

in ne z dodatkom 'ob sodelovanju z drţavo izvora', kar bi lahko interpretirali na način, da se 

materinščina izvaja le ob sodelovanju Slovenije s to drţavo. Sklepamo lahko, da če so v 

drţavi takšne razmere, da osebe prebeţijo in zaprosijo za mednarodno zaščito, ta drţava tudi 

ne bi sodelovala s tujino na področju izobraţevanja, da za 'pobegle' osebe zagotovi 

izobraţevanje. Poleg tega je, skladno z mednarodno in evropsko zakonodajo ter Zakonom o 

mednarodni zaščiti (119. čl), osebne podatke prosilcev in oseb s priznano mednarodno zaščito 

potrebno varovati pred izvorno drţavo. Dodatno učenje slovenščine za tujce, ki jezika ne 

obvladajo dovolj, da bi se redno vključili v program, pa predvidevajo vse ravni izobraţevanja 

(ZOsn 8. čl; ZGim 9. čl; ZVSI 3. čl in ZVis 8. čl).  

 

7.2 Praksa in izzivi 

 

Pravna podlaga zagotavlja, da uradno ovir za vpis prisilnih migrantov v izobraţevalne 

institucije ni, saj so izenačeni z drţavljani. Za prosilce je celo določen rok treh mesecev kot 

zadnji časovni rok za njihov vpis v osnovno šolo. To je opazil tudi Komisar za človekove 

pravice pri Svetu Evrope, ki je v svojem poročilu o obisku Slovenije zapisal, da integracija 

otrok prosilcev in beguncev v šole poteka gladko. Slovenija namreč omogoča kratke 

pripravljalne tečaje slovenščine, nato sledi uvodna faza, kjer se otroci ţe vključijo v razred in 

so deleţni dodatne pomoči (Komisar za človekove pravice 2017, 9–10). V praksi pa vpisi 

vedno ne potekajo gladko. Dogajalo se je, da so ravnatelji zavrnili vpis tujca in so ga na koncu 

vpisali šele po posredovanju ministrstva (Medvešek in Bešter ur. 2010, 215), da je bil 

ravnatelj deleţen javnih kritik, sramotnih plakatov ter celo vandalizma nad osebno lastnino, 

ker je v šolo sprejel nekaj otrok beguncev, kar se je zgodilo v Mariboru, in celo da so 
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organizirali javni protest, ker se je ravnateljica dijaškega doma v Kranju pričela dogovarjati za 

sprejem in nastanitev otrok brez spremstva. 

 

S teţavami pri vpisovanju prisilnih migrantov pa so se soočile tudi OŠ, ki do sedaj te skupine 

oseb niso imele. Teţave niso nastopile pri samem vpisu temveč pri pripravi prilagojenih 

programov, ki jih šole prej niso izvajale. Šole niso bile pripravljene, smernice MIZŠ pa so 

prišle pozno in niso predstavile konkretnih rešitev. Kljub začetnim oviram, ki so jih šole 

reševale z iznajdljivostjo in prilagodljivostjo zaposlenih, pa so s časoma prišli tudi napotki 

MIZŠ ter prenos znanja med ravnatelji, ki ţe dalj časa delajo s prosilci in osebami z 

mednarodno zaščito, ter ravnatelji, ki jim je vse skupaj predstavljalo novost (Petrovčič 2016; 

Medvešek in Bešter ur. 2010, 215). Veliko pomoč pri vpisovanju oseb z zaščito v 

izobraţevanje na višje ravni izobraţevanja pa nudijo svetovalci za integracijo. Le-ti osebam 

pomagajo s papirji, uredijo prevode, ki so za osebe z zaščito brezplačni, in vso potrebno 

komunikacijo s šolo (IOM 2017, 23). 

 

V Sloveniji so vsi tujci, ki so vpisani v izobraţevanje, upravičeni do dodatnih programov pri 

učenju slovenskega jezika, na vseh stopnjah. Za otroke prosilce za in osebe z zaščito pa je 

MIZŠ zasnoval poseben program, ki predvideva vključevanje v dveh obdobjih – uvajalnico in 

nadaljevalnico (MIZŠ 2017). Po vključitvi v redni program je otrok (tako kot ostali tujci) v 

OŠ še dve šolski leti deleţen dodatne podpore v obliki učenja slovenščine kot drugega jezika, 

učne pomoči, individualnih programov in prilagojenih metod dela pri poučevanju. Prilagodijo 

se tudi ocenjevanja, npr. roki in število ocen, moţnost je, da je pri nekaterih predmetih 

neocenjen. Konkretno pravilnika o pripravi individualnega programa za učenca tujca še ni in 

je zato prepuščen kolektivu in idejam šole (prav tam; Medvešek in Bešter ur. 2010, 226). 

Individualni pristop, prilagojen predznanju otroka, je sicer dobrodošel ukrep za kvalitetno 

integracijo. Prav tako se na ravni srednjih šol izvajajo dodatni tečaji slovenščine. Zaključimo 

lahko, da je v Sloveniji poseben program za vključevanje prisilnih migrantov v izobraţevanje 

skoraj izključno namenjen osvajanju jezika. Ob tem je potrebno omeniti teţavo 

(ne)usposobljenosti učiteljev in pomanjkanju gradiva za poučevanje slovenščine kot tujega 

jezika
26

. 
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 Za več informacij o začetnih tečajih jezika za otroke glej poglavje 5. 2. 2 Jezik. 
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Poučevanje materinščine je za otroke izjemnega pomena. V stroki obstaja teorija, da se je 

moţno drugega jezika dobro naučiti šele ob ustreznem znanju maternega jezika. Poleg tega pa 

učenje materinščine otrokom omogoča ohranjanje stikov z lastno kulturo ter jim odpira širše 

zaposlitvene moţnosti. V Sloveniji moţnost učenja maternega jezika in kulture formalno 

obstaja, v ta namen se namenja tudi finančna sredstva. V praksi pa je izvajanje relativno novo 

in se poučevanje izvaja v tistih jezikih, pri katerih obstajajo mednarodni dogovori med 

drţavama, veliko interesa za učenje, izvajanje pa poteka kot dopolnilni pouk, na prostovoljni 

ravni. Nekaterih jezikov
27

 se lahko učenci učijo tudi kot izbirnih predmetov v zadnji triadi 

devetletke. Moţnost učenja materinščine pa ne ponujajo vse šole (Bešter in dr. 2008, 131–5; 

Evropska komisija 2010, 147; Medvešek in Bešter ur. 2010, 243–50). Zaposleni ponekod 

nasprotujejo celo rabi maternega jezika učencev v medsebojni komunikaciji med prisilnimi 

migranti v šoli ali doma, saj naj bi po njihovem mnenju to zaviralo učenje slovenščine 

(Medvešek in Bešter ur. 2010, 224). Takšno razmišljanje je v nasprotju z Ustavo RS, ki 

omogoča vsakomur, da izraţa svojo narodno pripadnost s tem, da goji in izraţa svojo kulturo, 

tudi v lastnem jeziku (61. čl).  

 

Slovenska integracijska politika na področju šolstva tudi še ne razmišlja o dvosmernosti 

zagotavljanja večjezičnosti. Doprinos in dodana vrednost poučevanja materinščine za prisilne 

migrante je med drugim, da lahko ohranijo in razvijejo človeški kapital, nato pa ga delijo z 

zainteresiranimi drţavljani. Prisilnim migrantom bi tako povečali samozavest in zagon za 

učenje, saj bi na tem področju oni lahko pomagali sovrstnikom, sovrstniki pa bi se naučili 

dodatnega tujega jezika in medkulturnih spretnosti, ki jih lahko koristijo kasneje v ţivljenju 

(Evropska komisija 2010, 147). Takšen način v razmišljanju je lahko temeljni kamen za 

medkulturno izobraţevanje v šoli. Osnovi namen medkulturnega izobraţevanja je, da se z 

ukrepi in dejavnostmi spodbuja razvoj spoštljivega odnosa do raznolikosti, ustvarjanje 

pogojev za izraţanje različnosti, razumevanje in pozitiven odnos do kulturnega pluralizma 

(Bešter in dr. 2008, 136; Medvešek in Bešter ur. 2010, 233). »S polnim izvajanjem 

medkulturnega izobraţevanja po kurikulumu, didaktičnem gradivu in obšolskih dejavnostih 

povečamo ozaveščenost domačih in samozavest priseljenskih učencev.« (Evropska komisija 

2010, 142) Slovenija medkulturni pristop v vzgoji in izobraţevanju podpira in je vključen 

praktično v vseh dokumentih. Predvideva multikulturne vsebine v učnih načrtih, ţal pa vse 

skupaj ostaja predvsem na deklerativni ravni (Bešter in dr. 2008, 139). Tudi v lanskem 
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 Predvsem jezikov republik bivše Jugoslavije (Medvešek in Bešter ur. 2010, 244). 
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poročilu je MIZŠ zapisal, da so bili v zadnjih letih postavljeni temelji za razvoj tovrstnega 

izobraţevanja, da pa o izobraţevalnem sistemu v Sloveniji še ne moremo govoriti kot o 

multikulturnem izobraţevanju (MIZŠ 2017). Iniciativa za izbor medkulturnih vsebin v praksi 

ostaja prepuščena učiteljem, ki pa niso ustrezno dodatno usposobljeni in ne posedujejo dovolj 

znanja za delo z otroki, ki prihajajo iz medkulturnega okolja (Medvešek in Bešter ur. 2010, 

237–8). 

 

Ustrezno izobraţevanje kadra, ki dela v vzgoji in izobraţevanju, je izjemnega pomena, saj bo 

s tem izvajanje pouka v zelo heterogeni skupini postalo manjši izziv za zaposlene. Ţe na 

fakultetah bi bodoči zaposleni morali pridobiti ustrezna znanja o poučevanju slovenščine kot 

tujega jezika, sposobnost diferenciranega poučevanja in navezovanja stikov z imigrantskimi 

druţinami in skupnostmi. Za obstoječe kadre pa bi se lahko izvedlo izobraţevanja in 

izmenjavo dobrih praks in idej. V Sloveniji se potreba po tovrstnih znanjih zaznava, povečuje 

se število priročnikov in publikacij na to temo, tudi organiziranih seminarjev, ki pa so bolj 

pogosti za OŠ in manj za višje stopnje. Udeleţba na njih je mnogokrat prepuščena lastni 

iniciativi in interesu zaposlenih. Na fakultetah se v času študija (bodočih) pedagogov in 

vzgojiteljev o teh vsebinah (še) ne izobraţuje (Medvešek in Bešter ur. 2010, 256–60).  

 

7.3 Predlogi za spremembe 

 

Nekaj slovenskih šol se je pred kratkim znašlo na točki, ko so precej nenadno, brez 

predhodnih priprav, navodil in pomoči institucij, sprejele prosilce in osebe z mednarodno 

zaščito. Zaradi malo ali nič izkušenj z izvajanjem pouka za to skupino otrok so se znašle po 

svojih najboljših močeh, da so jih vključile v redne izobraţevalne programe. Takšnim 

situacijam in na drugi strani situacijam, ko starši ne vedo, kako poteka izobraţevanje pri nas, 

do česa so otroci upravičeni in v kakšnem obsegu, bi se lahko izognili s postavitvijo 

'strokovnega centra'. Le-ta bi deloval za informiranje tako ene kot druge skupine ljudi o 

moţnostih in priloţnostih, tako v praksi kot na spletu, v več jezikih. Takšno prakso je moč 

zaslediti v Franciji in Luksemburgu (MIPEX 2015). Na Irskem spletno mesto MIZŠ ponuja 

informacije o šolskem sistemu v šestih jezikih. Poleg tega so izdali informativno knjiţico v 

glavnih jezikih priseljenskega prebivalstva, ki je namenjena staršem prosilcem za mednarodno 

zaščito in mladoletnikom brez spremstva (Evropska komisija 2010, 145). Dodatno podporo bi 

v Sloveniji potrebovali tudi otroci, ki se v šole vključijo sredi leta. Pristopiti je potrebno tudi k 

oblikovanju pravilnika o individualnih programih, ki bi vsaj okvirno predpisal, kaj mora 
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takšen program obsegati in kakšne moţnosti za prilagoditve obstajajo, tako na ravni OŠ kot 

tudi srednjih in višjih šol. 

 

Izjemnega pomena za socializacijo in integracijo otrok v šoli je jezik. Slovenija pomaga z 

dodatnimi programi tujcem otrokom, ki jezika ne obvladajo. MIZŠ je prav za prisilne 

migrante uvedel nov način učenja, kar je pohvalno. Z namenom doseganja čim hitrejšega 

usvajanja jezika in istočasnega vključevanja v razred bi bilo potrebno s strokovnimi analizami 

in izvedbami v praksi ugotoviti, na kakšen način je najbolj učinkovito izvajati programe za 

katero starostno in/ali kulturno skupino otrok. V primerjavi z OŠ tečaje slovenščine manj 

prilagajajo starejšim otrokom, ki se ţelijo udeleţiti višjega izobraţevanja, medtem ko se v 

skandinavskih drţavah za vse starosti ubira individualiziran pristop, ki temelji na specifičnih 

potrebah vsakega posameznika (MIPEX 2015). V sklopu dodatnega učenja jezika bi za 

prisilne migrante bilo v programe potrebno vključiti tudi vsebine, ki se jih učijo sovrstniki, da 

bi tujci hitreje dohiteli ostale otroke (Evropska Komisija 2010, 138). 

 

Učenje materinščine naj se izvaja, kadar je to le moţno, tudi v sodelovanju z društvi in 

organizacijami. Na Finskem nudijo imigrantskim učencem, ki so vključeni v redne programe 

šolanja, moţnost dopolnilnega poučevanja predmetov v njihovem jeziku (Bešter in dr. 2008, 

127). Izjemno pozitivno se je izkazalo zaposlovanje učiteljev tujega izvora, ki postanejo 

vzorniki mladim ter nudijo dodatno podporo pri učenju jezika in kulture prisilnih migrantov. 

Slovensko šolstvo mora obvezno pričeti celostno in taktično vključevati multikulturni pristop 

v vse segmente izobraţevanja. Na ta način se vzgoji strpnejša druţba in doseţe boljše počutje 

celotne skupnosti. Dober primer je uvedba predmeta 'raznolikost in večkulturnost', ki je v 

Veliki Britaniji obvezen predmet od enajstega do devetnajstega leta in se ocenjuje (Evropska 

komisija 2010, 143). Na Češkem pa so ustanovili posebno inšpekcijo, ki preverja, ali se 

medkulturni pristop v šolah izvaja in obravnava morebitna dejanja rasizma in nestrpnosti 

(prav tam). 

 

Poleg dodatne pomoči za otroke prisilne migrante bi bilo potrebno sistematično pristopiti tudi 

k izobraţevanju in usposabljanju učiteljev in drugih delavcev v šolstvu v medkulturnih 

veščinah, ki jih potrebujejo ob delu z otroki in starši. Dodatna usposabljanja v tej smeri bi 

morala biti obvezna ali pa nagrajena. Nekatere zahodnoevropske drţave so celo opredelile, 

katere medkulturne kompetence morajo učitelji pridobiti v okviru usposabljanj (Evropska 
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komisija 2010, 141). Dolgoročna rešitev bi vsekakor bila vpeljava takšnih predmetov na 

fakultete, ki izobraţujejo pedagoški kader. 

 

MIZŠ, kot pristojno ministrstvo za vzgojo in izobraţevanje se je ob begunskem valu sicer 

relativno hitro odzval na potrebe šol in se povezal s šolami, ki imajo večletne izkušnje na 

področju sprejemanja in poučevanja prisilnih migrantov. Poskrbel je tudi za prenos praks med 

institucijami tako, da ni prihajalo do kaotičnih razmer. Dolgoročno pa področje integracije 

prisilnih migrantov v izobraţevanju ni urejeno in še ni optimizirano v največjo korist tako 

otrok kot tudi zaposlenih. 

 

 

8 ZAPOSLOVANJE 

 

 

V zadnjem času, ko se je število dnevnega prihodna prisilnih migrantov zniţalo in reguliralo, 

se je pozornost iz oskrbe in takojšnjega odziva na prihod preusmerila na zagotavljanje 

dolgoročne integracije (IOM 2017, 4 in 18). Ena ključnih integracijskih politik, po kateri se 

najpogosteje, poleg jezika, sodi uspešnost integriranja v druţbo, je dostop do trga dela. 

Zaposlovanje prisilnih migrantov je izjemnega pomena tako za druţbo kot za posameznika. 

Po eni strani se pospeši privajanje posameznika na novo okolje, poveča njegova zmoţnost, da 

polno prispeva druţbi, in mu omogoči samostojno preţivljanje in vzdrţne dohodke. Po drugi 

strani pa se slabi stereotip, da so prisilni migranti breme drţavi in druţbi. Ko postanejo 

prisilni migranti sodelavci in prijatelji z domačini, jih le-ti teţje vidijo kot groţnjo (Legrain 

2017, 4). 

 

Prisilni migranti so pri vključevanju na trg delovne sile še posebej ranljivi, zato mora biti 

integracijska politika ciljno umerjena in koordinirana. Vsebovati mora ukrepe za čim hitrejše 

odpravljanje ovir, kot so nepoznavanje jezika, prevajanje in dokazovanje kvalifikacij, 

diskriminacija, slaba informiranost ter osebni psihosocialni izzivi (IOM 2017, 5). Avtorji 

opozarjajo, da kljub povečanemu številu prisilnih migrantov v zadnjih letih, ki bodo 

dolgoročno ostali v EU, močno primanjkuje celovitih raziskav in podatkov na tem področju 

(Legrain 2017, 12; IOM 2017, 4). Istočasno pa je vseeno moč preveriti dobre prakse iz drţav 

z daljšo tradicijo integriranja prisilnih migrantov. Na podlagi teh praks ter priporočil 
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slovenskih in tujih NVO bomo v tem poglavju predlagali spremembe v aktualni slovenski 

integracijski politiki do zaposlovanja prisilnih migrantov. Zanimalo nas bo predvsem, ali 

imajo prisilni migranti (legalno) moţnost zaposlitve v Sloveniji, s katerimi ovirami se 

srečujejo prisilni migranti in zaposlovalci na trgu dela ter katerih ukrepov se posluţuje 

aktualna integracijska politika na področju zaposlovanja te skupine v Sloveniji.  

 

8.1 Pravni red 

 

Na mednarodni ravni in ravni EU zaposlovanje prisilnih migrantov ni posebej urejeno in 

dolgo časa ni bilo prioriteta. EU je l. 2004 sprejela Direktivo o statusu drţavljanov tretjih 

drţav, ki so rezidenti za daljši čas, v kateri ureja področje dela za tujce v EU. Vse skupaj je 

uredila kot odziv na preteţno ekonomske migrante v EU, zato ne preseneča, da se je šele l. 

2011 spremenila na način, da se je področje njene uporabe razširilo tudi na upravičence do 

mednarodne zaščite (ZZSDT). Evropska komisija pa v predlogih za izvajanje skupnih 

osnovnih načel za integracijsko politiko imigrantov iz tretjih drţav opozarja, da je 

zaposlovanje ključni del procesa integracije (Evropska komisija 2005, 6). 

 

V Sloveniji zaposlovanje vseh tujcev, kamor spadajo tudi prisilni migranti, ureja Zakon o 

zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Prost dostop do trga dela ima po 

tem zakonu oseba z odobrenim statusom mednarodne zaščite in njen druţinski član, ki v 

Sloveniji biva po načelu zdruţevanja druţine, ter prosilci za mednarodno zaščito po devetih 

mesecih od vloţitve prošnje za zaščito, če v tem času še ni bila razrešena (6. čl.).  

 

Doba za vstop na trg dela za prosilce se je skrajšala iz enega leta na devet mesecev s 

spremembo zakona o mednarodni zaščiti. Do spremembe je prišlo tako zaradi prigovarjanja 

UNHCR za skrajšanje obdobja in kot poznejše določitve meje devetih mesecev kot najvišje 

dobe s prepovedjo do dela v evropskem pravnem redu (UNHCR 2011, 66). Po preteku 

devetih mesecev dobijo od pristojnega organa prosilci potrdilo, s katerim jim je omogočeno 

delo v drţavi brez dodatnih delovnih dovoljenj (IOM 2017, 13). 

 

Zakon o mednarodni zaščiti pa dopušča tudi izjemo za prosilce za mednarodno zaščito. Pred 

potekom dobe devetih mesecev jim omogoča, da lahko v Azilnem domu pomagajo pri 

vzdrţevalnih delih ali pri sporazumevanju z ostalimi prosilci, za kar dobijo nagrado (plačilo) 

(ZMZ-1 82. čl.). Ne gre torej za redno delo, ki bi jim pomagalo pri vključevanju v druţbo. 
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8.2 Praksa in izzivi 

 

Prisilni migranti se na poti do zaposlitve soočajo z večjim številom ovir. Poleg osebnih travm 

in teţav so deleţni (zavedne ali nezavedne) diskriminacije, izziv pa jim predstavlja tudi 

birokracija, nepoznavanje okolja in postopkov ter pogosto tudi nepoznavanje jezika (Legrain 

2017, 4), zato jih lahko umestimo med ranljive ter teţje zaposljive skupine. Prisilni migranti 

potrebujejo izpolnitev treh pogojev, da lahko pričnejo z delom. Najprej potrebujejo pravico do 

dela, imeti morajo ustrezne veščine in seveda moţnost zaposlitve. Pravico do dela imajo 

osebe s statusom in osebe, ki so sprejete po evropskem sistemu preselitev. Prosilci za 

mednarodno zaščito v večini drţav EU in v ZDA nimajo takojšne pravice do dela. Pravice do 

dela v Sloveniji nimajo tudi tisti prosilci, ki so prejeli negativno odločbo pred devetimi 

meseci njihovega bivanja in so nanjo podali ugovor (Legrain 2017, 4; UNHCR 2011, 63). 

 

Drţave so zadrţane do ideje, da bi prosilcem omogočile takojšen dostop do trga dela, saj bi 

lahko prišlo do zlorab azilnega sistema v smislu, da bi pod pretvezo prisilnega migranta v 

drţavo vstopali ekonomski migranti. Preventivno se tako celotni skupini prosilcev za zaščito 

odreče pravica do dela, čeprav to ni bil glavni namen njihovega prihoda v drţavo, pri tem pa 

se pozablja, da je ravno ekonomska neodvisnost, ki bi jo prosilec lahko pridobil z delom, 

bistvena pri uspešni integraciji (Medica, Lukič in Bufon ur. 2010, 192). Onemogočanje 

dostopa do zaposlitve vodi do finančnih teţav, s katerimi se soočajo prosilci, zavira nadaljnji 

razvoj veščin, povzroča apatičnost in onemogoča navezovanja stikov v novi druţbi. 

Dolgoročno brezdelje povzroča depresijo pri delovno aktivnem prebivalstvu in izgubo volje, 

kar odvrača bodoče zaposlovalce. Upočasni se tudi učenje jezika, saj se ljudje hitreje naučijo 

jezika v praktični uporabi in ţivljenjskih situacijah (UNHCR 2011, 63; Crawford 2016; 

Legrain 2017, 4). Komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope je Slovenijo po svojem 

obisku spodbudil, naj posnema tuje dobre prakse zgodnje integracije prosilcev za zaščito tudi 

na področju hitrejšega dostopa do trga dela (Komisar za človekove pravice 2017, 13). Za 

primer dobre prakse lahko pogledamo politiko Švedske in Norveške, ki prosilcem za 

mednarodno zaščito takoj omogočita vstop na trg dela, če le posedujejo veljavni osebni 

dokument. V Kanadi pa se delo omogoči vsakemu prosilcu, ki bi sicer prejemal socialno 

pomoč drţave (Legrain 2017, 21). 

 

S hitrim dostopom do dela in učenja jezika za vse prisilne migrante se zniţa tudi obdobje do 

prve zaposlitve. V Belgiji, ki vodi podobno politiko do prosilcev za mednarodno zaščito kot 
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Slovenija, se v roku petih let zaposli manj kot eden od treh beguncev. V Kanadi pa delo v 

roku enega leta od prihoda dobijo štirje od petih beguncev. Politika in programi drţave imajo 

tako ogromen vpliv na zaposljivost prisilnih migrantov. Seveda pa je pridobitev zaposlitve 

odvisna tudi od veščin in kompetenc posameznika (Legrain 2017, 4). Za Slovenijo aktualnih 

podatkov o obdobju od pravice do dostopa na trg dela oz. od vstopa v drţavo do prve 

zaposlitve še nimamo, vendar pa se po podatkih Zavoda za zaposlovanje povečuje število 

oseb z mednarodno zaščito, ki se registrirajo kot iskalci zaposlitve (IOM 2017, 11). 

 

Pomembno vlogo pri zaposlovanju igra tudi (ne)znanje jezika drţave prejemnice, sploh kadar 

gre za jezik, ki ga uporablja le majhen del svetovne populacije. Da je jezik največja ovira pri 

iskanju zaposlitve, se strinjajo vsi deleţniki (prisilni migranti, delodajalci, NVO in ustanove, 

ki delajo na tem področju). Delodajalec se kljub temu, da iskalec izpolnjuje vse kriterije za 

zaposlitev, teţje odloči zaposliti tujca, ki ne govori lokalnega jezika. Zato se izraţa potreba do 

večjega števila ur učenja slovenščine oziroma do prilagoditve učenja jezika individualnim 

potrebam in znanju vsakega posameznika
28

 (IOM 2017, 14–25). Pravzaprav pa gre pri 

zaposlovanju in jeziku za dvosmerno povezavo, saj znanje jezika povečuje zaposljivost, 

sluţba pa izboljšuje znanje jezika in omogoča hitrejše učenje. Ravno zato bi bilo potrebno 

učenje jezika prilagoditi tudi dejanskim potrebam uporabe v praksi (Legrain 2017, 24). 

 

Pri prijavi na delovno mesto je potrebno dokazati pridobljene veščine, kvalifikacije ter stopnjo 

izobrazbe. Za osebe z zaščito ta strošek krije UOIM, pri samem postopku pomaga tudi 

svetovalec za integracijo. Prosilci morajo te stroške pokriti sami. Prisilni migranti pogosto niti 

ne posedujejo potrebne dokumentacije, kar še dodatno oteţi njihov dostop na trg dela, saj niso 

zmoţni dokazati, da izpolnjujejo predpisane pogoje. V Sloveniji bi se lahko z uvedbo metode 

testiranja in priznavanjem kvalifikacij tudi na podlagi neformalnega učenja izognili tem 

situacijam (IOM 2017, 15). 

 

S pravico do zaposlitve ima prisilni migrant moţnost koristiti tudi pomoč Zavoda za 

zaposlovanje. Kot ostali registrirani iskalci zaposlitve imajo tudi osebe z zaščito dostop do 

dodatnih izobraţevanj in usposabljanj, a ta potekajo v slovenskem jeziku in so lahko koristna 

šele, ko oseba doseţe dovolj dober nivo znanja lokalnega jezika (IOM 2017, 25). Obstoječi 

programi niso najbolj ustrezni za brezposelne migrante. Ker je vključevanje oseb s priznano 

                                                           
28

 Več o moţnostih učenja slovenščine pod poglavjem 5.2.2 Jezik. 
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mednarodno zaščito na trg dela relativno nov pojav, se z zagato iskanja ustrezne zaposlitve 

zanje srečujejo v vseh drţavah. Begunci niso seznanjeni z moţnostmi, zaposlovalci pa ne s 

potencialom, ki ga imajo. Osebe z mednarodno zaščito v primerjavi z ostalimi tujci v manjši 

meri koristijo zaposlovanje 'preko poznanstev', saj imajo manjši socialni krog (Legrain 2017, 

37). S specifiko iskanja zaposlitve za prisilne migrante so seznanjeni tudi na Zavodu za 

zaposlovanje zato nameravajo prav v ta namen zaposliti svetovalce za osebe z zaščito, ki bodo 

imeli vlogo kulturnega mediatorja in bodo koordinirali aktivnosti znotraj Zavoda v odnosu do 

potencialnih delodajalcev in do prisilnih migrantov. Osebam s priznano zaščito bodo 

namenjene dodatne aktivnosti, več pozornosti pa bodo namenili tudi medkulturnim 

kompetencam svojih zaposlenih in sodelovanju z NVO. Specifično za prosilce za zaščito 

nameravajo v Azilnem domu organizirati predstavitve slovenskega sistema in moţnosti 

zaposlovanja. Za osebe s priznano zaščito pa se po njihovem zaključku tečaja slovenščine 

organizira delavnica z namenom informiranja o trgu dela v Sloveniji, ki poteka v jeziku, ki ga 

osebe razumejo (IOM 2017, 19–20). V nedavnem obdobju Zavod prosilcem pomaga tudi s 

konkretnimi ukrepi. Objavljeno je bilo povabilo 'usposabljanje na delovnem mestu za 

brezposelne osebe z mednarodno zaščito in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja', ki 

bo trajal do oktobra 2018. Namen je dati delodajalcem moţnost, da na delovnem mestu 

usposabljajo osebe z mednarodno zaščito, jih spoznajo in v pol leta priučijo potrebnih veščin 

za delovno mesto. Delodajalec je pod tem programom upravičen do povrnitve stroškov za 

izvedbo usposabljanja (250 evrov na mesec), oseba z zaščito pa dobi dodatek za aktivnost in 

povrnjene potne stroške (Zavod RS za zaposlovanje 2017). Pristojno ministrstvo in Zavod sta 

se specifike zaposlovanja oseb z zaščito lotili po vzoru skandinavskih drţav in z ţeljo po 

lajšanju dostopa na trg dela. V tem obdobju pa je ţal še prehitro, da bi lahko podali oceno 

rezultatov teh prizadevanj. 

 

Izjemnega pomena pri zaposlovanju je tudi učinkovito posredovanje informacij. Ker je 

integracija dvosmeren proces, je potrebno delati v smeri informiranja in motiviranja 

delodajalcev in iskalcev zaposlitve. V Mariboru je februarja letos Mirovni inštitut organiziral 

enega prvih posvetov za delodajalce z naslovom »Zaposlovanje 'drţavljanov tretjih drţav': 

pasti, priloţnosti, nasveti; Delavnica za delodajalce« (Mirovni inštitut 2018). Posebno 

pozornost se je znotraj delavnice namenilo prav zaposlovanju oseb s priznano mednarodno 

zaščito in predstavitvi dela pisarne, ki se specializira za njihovo zaposlovanje. Udeleţba na 

delavnici in kosilo je bilo za delodajalce brezplačno, lahko so zahtevali tudi povrnitev 

stroškov (prav tam). Takšne delavnice so koraki v pravo smer. Delodajalci se pogosto bojijo 
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zaposliti prisilnega migranta, saj jim je postopek zaposlovanja tujca tuj, nimajo hitro 

dostopnih in preprosto obrazloţenih informacij, prav tako se bojijo, da bodo prosilci in osebe 

z zaščito delali le začasno, če se jim bo prekinila zaščita. Poleg tega ne ţelijo zaposliti oseb, ki 

nimajo dokazil o preteklem delu, slabo govorijo jezik in so druge kulture (Legrain 2017, 43). 

Na področju informiranja delodajalcev bo tako potreben bolj intenziven pristop. Kljub 

nedavnim aktivnostim pa osebe s priznano mednarodno zaščito same pogosto povejo, da 

teţko pridobijo informacijo o tem, kako najti delo, kako napisati ţivljenjepis in motivacijsko 

pismo, kaj vse je potrebno ob prijavi predloţiti (UNHCR 2011, 63; IOM 2017, 24). Cilj 

raziskave, ki jo je nedavno opravil IOM, je oblikovanje informacijske brošure za osebe z 

mednarodno zaščito na področju zaposlovanja v Sloveniji (IOM 2017, 6). Na podlagi zgornjih 

informacij lahko sklepamo, da je informiranje delodajalcev in iskalcev v Sloveniji še vedno v 

veliki meri odvisno od pomoči in projektov NVO, ki pa so lahko sofinancirani s strani 

drţavne uprave.  

 

Diskriminacija, prekarno delo in delo na črno je še vse prepogosto realnost vseh, ki so 

vključeni v slovenski trg dela. Ranljive skupine, med katerimi so prisilni migranti, so takšnim 

oblikam izkoriščanj in neustreznih ravnanj še posebej podvrţene, dodatno nepriznavanje ali 

pomanjkanje kvalifikacij pa vpliva na to, da sprejmejo prekarno delo s slabimi pogoji ali 

opravljajo dela kot pomoţno osebje (IOM 2017, 12). Tudi diskriminacija na podlagi verske 

ali etične pripadnosti na delovnem mestu pripomore, da prisilni migranti, ki so enako ali celo 

bolj kvalificirani za opravljanje nekega dela, sluţbe ne dobijo zaradi svojih korenin. 

Diskriminacija se krepi z izjavami politikov proti beguncem, še posebej proti muslimanom 

(Legrain 2017,6). Problematika dela na črno je posebej aktualna pri prosilcih za mednarodno 

zaščito, ki zakonitega dostopa na trg dela nimajo, ţelijo pa pridobiti finančna sredstva. Seveda 

se z delom na črno srečujejo tudi osebe z mednarodno zaščito. Začaran krog predstavlja 

namreč to, da so do zakonsko priznanih tečajev slovenskega jezika upravičeni šele po priznani 

zaščiti. Takrat tudi pridobijo pravico vstopa na trg dela in potrebujejo finance za preţivljanje. 

Jezikovni tečaji potekajo večinoma v dopoldanskih urah, zato se te osebe ne morejo zaposliti 

v sluţbah z dopoldanskim rednim delavnikom in si, če uspejo, najdejo delo na črno. Ker pa 

delajo na črno, opustijo tečaj slovenščine. In ker ne znajo lokalnega jezika, teţje najdejo 

zakonito zaposlitev (Medica, Lukič in Bufon ur. 2010, 199). 
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8.3 Predlogi za spremembe 

  

Drţava bi morala po svoji moči pohiteti z reševanjem prošenj za mednarodno zaščito in 

posodobiti azilni sistem, kot je to naredila Nemčija. Hitrejše in pravične odločitve bi 

zmanjšale strošek drţave za oskrbo prosilcev in istočasno omogočile hitrejšo integracijo ter 

dostop do trga dela (Legrain 2017, 4). V drţavnem proračunu bi lahko prihranili nekaj 

sredstev tudi s takojšnim dostopom na trg dela za prosilce za mednarodno zaščito. Med 

prosilci so tudi visokokvalificirani kadri s specifičnimi znanji in pridobitev delovnega 

dovoljenja ter zaposlitev ne bi le zniţala drţavnih sredstev za njihovo oskrbo, ampak bi 

proračun celo napolnila s plačanimi prispevki in davki (Liberšar ur. 2016, 15).  

 

Na večini delovnih mest je kljub digitalizaciji še vedno potrebno znanje vsaj osnovne 

slovenščine. Poleg standardnih jezikovnih tečajev, ki bi morali vsebovati več koristne 

terminologije za posameznikov vsakdan, bi bilo dobro in cenovno ugodno spodbuditi še 

dodatno 'online' učenje jezika. Pametni telefoni so danes široko dostopni, večina prosilcev in 

oseb s statusom mednarodne zaščite ga ima, s tem tudi laţje dostopajo do interneta. Učenje 

preko internetnega tečaja omogoča posamezniku, da se uči v svojem ritmu in kadar mu 

najbolj ustreza. V Nemčiji so prav za ta namen razvili aplikacijo WhatsGerman, ki je 

dostopna preko storitve WhatsApp. Ko oseba vnese svojo telefonsko število, na dnevni ravni 

prejme jezikovni tečaj (nalogo). Zelo koristna je tudi aplikacija Duolingo, ki bi ji lahko dodali 

učenje slovenskega jezika (Legrain 2017, 26). Za ta namen pa je potrebno investirati v razvoj 

teh tehnologij. 

 

K laţji in ustrezni zaposlitvi prisilnega migranta bi pripomoglo tudi hitro evidentiranje 

izobrazbe, veščin in izkušenj. Nemčija, Francija in Španija (oziroma tamkajšnje NVO) so v ta 

namen odprle bazo, v katero se vnese pretekla dela in izobrazbo prisilnega migranta. Na 

podlagi teh podatkov pa se mu najde najbolj ustrezne moţne zaposlitve. Izjemno koristne so 

lahko tudi ţe vzpostavljene in priznane aplikacije, kot je Linkedin (Crawford 2016; Legrain 

2017, 6). Slovenija bi v tem kontekstu morala najprej urediti področje priznavanja tujih 

kvalifikacij in izkušenj, vpeljati metode testiranja in priznati tudi neformalne izkušnje. 

 

Zavod za zaposlovanje se je v sodelovanju z resornim ministrstvom zelo aktivno in dobro lotil 

pomoči pri iskanju zaposlitev osebam z mednarodno zaščito. Svoje metode črpajo s primerov 

dobrih praks v tujini, pri tem pa bodo v svojem delovanju še bolj uspešni, če bodo po 
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danskem in norveškem modelu vpeljali subvencije za zaposlovanje oseb s priznano 

mednarodno zaščito. Na Danskem so s takšnimi subvencijami povprečno za eno leto 

zmanjšali čas prejemanja socialne pomoči, istočasno pa se je zaposljivost povečala (Legrain 

2017, 37). Poleg finančne pomoči bi lahko spodbujali ter administrativno pomagali pri 

samozaposlitvi, ki bi za mnoge od migrantov bila ustrezna zaposlitev. V boj proti 

diskriminaciji bi se lahko podali na način, da se standardizira prijave na delovno mesto preko 

Zavoda za zaposlovanje in anonimnih ţivljenjepisov (Legrain 2017, 6). Z vidika delodajalcev 

pa je potrebno izvesti dodatne aktivnosti osveščanja o pravnem statusu oseb z zaščito (IOM 

2017, 27–28). Odlična praksa je tudi javna podelitev in nagrajevanje podjetij, ki zaposlujejo 

osebe z zaščito. Na Danskem so uvedli letne integracijske nagrade za podjetja, ki pomagajo 

migrantom pri zaposlitvi. Kanada se je specifično usmerila na nagrajevanje podjetij, ki 

pomagajo pri prvi zaposlitvi. S takšnim načinom ostala podjetja informirajo o tej moţnosti, 

podjetjem, ki so primeri dobrih praks, pa se da dodatno vzpodbudo za nadaljnje delo (Legrain 

2017, 45). 

 

Za informiranje prisilnih migrantov in delodajalcev o moţnostih in postopkih zaposlitve bi 

bilo zelo koristno vzpostaviti skupno točko s celovito ponudbo informacij, na terenu in na 

spletu, ki bi bila dostopna tudi v več jezikih. Za migrante bi bilo dobro pripraviti zavihek o 

pravicah pri zaposlitvi, pripravah na intervju, pisanju ţivljenjepisov ipd. Včasih je delovala 

Info točka za tujce, namenjena drţavljanom tretjih drţav, ki bi bila danes lahko dobra začetna 

osnova za nadaljnje premike v tej smeri (IOM 2017, 26; Medvešek in Bešter ur. 2010, 134).  

 

 

9 ZDRAVSTVO 

 

 

Slabo zdravstveno stanje vpliva na zmoţnost posameznika, da si najde delo, se uči (jezika), 

obiskuje šolo ter uredi potrebne zadeve v javnih ustanovah. Slabo duševno počutje, tesnoba, 

depresija in post-travmatski sindrom, ki pogosto spremljajo najranljivejše skupine s teţko 

preteklostjo, pa še dodatno oteţujejo zmoţnost uspešne integracije (Crawford 2016). V 

Sloveniji lahko nekatere skupine prisilnih migrantov dostopajo samo do nujnega 

zdravstvenega varstva. Ustrezen dostop do zdravljenja, ki bi sploh v primeru prisilnih 

migrantov vseboval tudi psihološke in terapevtske obravnave, je bistvenega pomena za 
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uspešno integracijo. MIPEX je Slovensko zdravstveno politiko v odnosu do migrantov 

umestil na predzadnje mesto od 38 raziskovanih drţav
29

. Med vsemi raziskovanimi področji 

je to področje v Sloveniji, z doseţenimi 18 točkami od 100, najslabše razvito in močno 

nazaduje (MIPEX 2015).  

 

Zdravstveno varstvo migrantov je v slovenski druţbi za mnoge kočljiva zadeva, saj je zaradi 

dolgih čakalnih dob in boljših storitev v privatnem zdravstvu veliko očitkov, da ni 

poskrbljeno niti za slovenske drţavljane in je dodatna obremenitev javnega zdravstvenega 

sistema še z migranti nepotrebna ter da naj si sami krijejo stroške svoje oskrbe. Tako kot 

ostali lahko seveda tudi prisilni migranti koristijo samoplačniške storitve, vendar je v 

realnosti, ker večina prisilnih migrantov nima osnovnih sredstev za preţivetje, to precej kruto. 

Zaradi vsega navedenega si moramo prizadevati ne samo za boljši dostop do zdravstvenega 

varstva migrantov, temveč za boljši univerzalni dostop do zdravstvenega varstva za vse 

(Liberšar ur. 2016, 4–10). 

 

9.1 Pravni red 

 

Kot na drugih področjih, tudi na področju zdravstva ni enotno sprejetih evropskih direktiv, ki 

bi opredeljevale obseg in pravice zdravstvenih storitev migrantov, čeprav je Evropska 

komisija na teţavo pomanjkanja pozornosti drţav pri zagotavljanju zdravstvenih storitev tem 

skupinam ţe opozorila (Medica, Lukič in Bufon ur. 2010, 58). V EU tudi še ni oblikovan 

standardiziran pristop k ocenjevanju zdravstvenih potreb prisilnih migrantov, čeprav so mnogi 

med njimi imeli do EU dolgo pot, z različnimi prevoznimi sredstvi in različnim dostopom do 

hrane, pijače in bivanja, zato so dodatno izpostavljeni tveganjem za poškodbe in obolevnost 

(Liberšar ur. 2016, 48). 

 

V Sloveniji je dostop do javnega zdravstva odvisen od tega, ali je posameznik obvezno 

zdravstveno zavarovan, ne glede na to, od kje prihaja ali kakšno drţavljanstvo ima. 

Zavarovance opredeljuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

(ZZVZZ), pravno podlago za zavarovanje prisilnih migrantov pa predstavlja zakon o 

mednarodni zaščiti. Če je migrant zavarovan, so njegove pravice izenačene s slovenskimi 

drţavljani (Medvešek in Bešter ur. 2010, 277). Osebe s priznano mednarodno zaščito, otroci 

                                                           
29

 Slabši dostop do zdravja imajo le še v Latviji, podobnega pa na Hrvaškem.  
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in polnoletni šolajoči se otroci z zaščito
30

 ter tudi otroci prosilci in mladoletni prosilci brez 

spremstva so osnovno zdravstveno zavarovani enako kot so odrasli in otroci, ki so slovenski 

drţavljani (ZZVZZ, 15. čl.; ZMZ-1, 86. in 98. čl.). Prosilci za mednarodno zaščito pa med 

zavarovance ne spadajo in jim je omogočena le nujna zdravstvena pomoč. Kaj ta pomoč 

obsega je natančno opredeljeno (ZMZ-1 78. čl. in 86. čl.). Izjema med odraslimi prosilci so 

ranljive osebe s posebnimi potrebami, ki imajo pravico do dodatnega obsega zdravstvenih 

storitev, vključno s psihoterapevtsko pomočjo. Obseg teh dodatnih storitev odobri in določi 

posebna komisija. Prav tako imajo ţenske in nosečnice enake pravice na področju 

zdravstvenih storitev za ţenske
31

 kot drţavljanke Slovenije (ZMZ-1, 86. čl.).  

 

9.2 Praksa in izzivi 

 

Na ravni EU, nacionalni in lokalni ravni so sistematične raziskave in debate s področja 

zdravstvenega stanja migrantov zelo redke, saj nacionalne raziskave le redko zajamejo tudi to 

populacijo. Posledično, zaradi pomanjkanja podatkov, se zdravstvene teţave in situacijo 

migrantov podcenjuje. Tudi Slovenija je precej na začetku raziskovanja tega področja, zato 

imamo omejen vpogled v to problematiko pri nas (Medica, Lukič in Bufon ur. 2010, 58–59; 

Medvešek in Bešter ur. 2010, 275–6 in 301; MIPEX 2015). Podatki o aktualni praksi v tej 

nalogi temeljijo predvsem na zborniku Zdravstvena obravnava prosilcev za mednarodno 

zaščito, ki ga je po preučevanju terena napisala interdisciplinarna ekipa konec leta 2016, 

izdala NVO Slovenska filantropija, uredila pa Helena Liberšar. 

 

Ob vstopu prisilnih migrantov v nekaterih drţavah EU izvedejo obvezne začetne triaţne 

ocene in zdravstvene preglede, v drugih ničesar. Teţava je, ker te ocene na ravni EU niso 

poenotene in osebe ne prejmejo nikakršnih pisnih informacij o svojem stanju, zato so migranti 

med potjo v vsaki drţavi lahko znova deleţni novega, začetnega pregleda (Liberšar ur. 2016, 

48). V Sloveniji so vsi prosilci za mednarodno zaščito deleţni preventivnega zdravstvenega 

pregleda in sanitarno-dezinfekcijskega pregleda (ZMZ-1, 42. čl.). Več avtorjev je opozorilo 

na pojav t. i. 'kuţnega migranta'. Migrante namreč ob prihodu pregledajo predvsem zaradi 

potencialnega širjenja nalezljivih bolezni, kar ima vse skupaj negativno konotacijo, saj prisilni 

migrant predstavlja potencialno nevarnost za staroselce (Medica, Lukič in Bufon ur. 2010, 

59–60; Medvešek in Bešter ur. 2010, 276). 

                                                           
30

 Od 18. do 26. leta. 
31

 Storitve, povezane s kontracepcijo, porodom in nego otroka. 
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Osebe, ki jim je po prošnji priznana mednarodna zaščita, vsi otroci prisilni migranti ter na 

nekaterih področjih tudi ţenske, so deleţne osnovnega zdravstvenega zavarovanja in so tako v 

enaki meri upravičene do zdravstvene oskrbe kot drţavljani. V Sloveniji poznamo tudi 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je v praksi pravzaprav obvezno in pokrije razlike v 

ceni storitev, terapij in zdravil do polne cene, saj jih osnovno zdravstveno zavarovanje v celoti 

ne krije. Dopolnilno zavarovanje si morajo te skupine urediti same in ga krijejo iz lastnih 

sredstev, če jih imajo na voljo. Izjemno majhna pozornost je namenjena tudi mentalnemu 

zdravju teh oseb. 

 

Prosilci za mednarodno zaščito osnovnega zavarovanja nimajo in ga ne morejo pridobiti, zato 

imajo na področju zdravstvenega varstva najmanj pravic. Zavarovanje bi lahko dobili šele v 

primeru zaposlitve, pri tem pa je dovoljenje za delo lahko izdano šele po devetih mesecih 

bivanja v Sloveniji in v primeru, da še niso prejeli odgovora na prošnjo za mednarodno 

zaščito. Postopki reševanja prošenj včasih trajajo tudi več let, prosilci pa so v tem celotnem 

obdobju v Sloveniji upravičeni le do nujne medicinske oskrbe (Liberšar ur. 2016, 14–15). V 

Azilnem domu na Viču, kjer so prosilci nastanjeni, je nenehno prisotna medicinska sestra, ki 

lahko urgira pri reševanju manjših teţav. Zdravnik pa ni dostopen vedno, kadar so prosilci 

bolni, kar povzroča tudi nezadovoljstvo med stanovalci. Stanovalci v izpostavah Azilnega 

doma v Logatcu in na Kotnikovi pa takšne podpore nimajo in je ne morejo uporabiti. Praznino 

pogosto polnijo drugi zaposleni, ki pa niso ustrezno strokovno usposobljeni. Teţave se 

pojavijo tudi, kadar se izkaţe potreba po specialističnem pregledu. Potrebnost takšnega 

zdravljenja mora namreč odobriti komisija, za katero pa se ne ve, kdaj se bo naslednjič 

sestala. Včasih traja tudi več mesecev (UNHCR 2011, 65; Liberšar ur. 2016, 36–7).  

 

Prosilci za mednarodno zaščito imajo pravico le do nujne medicinske pomoči. V praksi se 

dogaja, da zdravstveno osebje kar na kraju samem odloči, ali je neka situacija nujna ali ne, 

lahko pa se o tem opredeli komisija retroaktivno, in mora nato prosilec plačati račun za nazaj 

(Liberšar ur. 2016, 14). Kaj je nujna obravnava, komisija interpretira zelo različno (Liberšar 

ur. 2016, 7; Medvešek in Bešter ur. 2010, 277), je pa potrebno imeti v obziru, da se glede na 

osebno zgodovino prosilca za mednarodno zaščito in glede na njegove kulturne lastnosti 

lahko ne-nujna situacija, ki se ustrezno ne naslovi, potencira v nujno. Kadar pride do tega, da 

je potreben obisk pri zdravniku, so prosilci vedno napoteni k deţurnemu zdravniku. V praksi 

deţurstva izvaja vsakič drug zdravnik. Zdravnik tako ni seznanjen s preteklo oskrbo in 
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kakšnih terapij je bil prej deleţen prosilec, niti ne spremlja morebitnih izboljšav ali poslabšanj 

v zdravstvenem stanju, kot bi to lahko počel osebni zdravnik (Liberšar ur. 2016, 7–9). 

 

Kljub določenim zdravstvenim teţavam pa se le malo prisilnih migrantov, s statusom ali brez, 

odloči iti po zdravniško pomoč. Vzroki za to so lahko ekonomske narave ali pa so teţave pri 

sporazumevanju, neinformiranosti o zdravstvenem sistemu in svojih pravicah, ali strahu pred 

diskriminacijo in šikaniranjem (Medica, Lukič in Bufon ur. 2010, 61; Medvešek in Bešter ur. 

2010, 277). Prisilni migranti, ki so nedokumentirani (tj. ilegalni migranti
32

) in ne ţivijo v 

uradnih ustanovah, si zdravstvene pomoči sploh ne morejo poiskati. V Sloveniji namreč velja 

politika, da mora zdravstveno osebje prijaviti nedokumentiranega migranta in celo plačati 

kazen, če ga je oskrbelo, pa ni šlo za nujni ţivljenjski primer ali če ga ne prijavi, s čimer se 

ustvari pritisk na zaposlene, da se ne odločajo za zdravljenje migrantov (MIPEX 2015). Tisti 

prisilni migranti, ki imajo pravico le do nujnega zdravljenja
33

 ali pa si zdravniške pomoči in 

terapij zaradi neurejenega dopolnilnega zavarovanja, kljub osnovnem zavarovanju, ne morejo 

privoščiti, imajo v Sloveniji moţnost obiska Pro Bono, brezplačnih zdravstvenih ambulant. V 

njej prostovoljno dela zdravstveno osebje in pomaga vsakomur, z ali brez zdravstvene 

izkaznice (PRO BONO ordinacija.net 2018; Liberšar ur. 2016, 83; Medvešek in Bešter ur. 

2010, 278). V Sloveniji brezplačne ambulante delujejo predvsem v mestnih občinah. 

Najstarejši sta v Ljubljani in Mariboru, relativno novi pa v Kranju in Novi Gorici. 

 

Več različnih statusov migrantov in z njim povezanim obsegom zdravstvenih pravic pa 

ustvarja zmedo tudi med zdravniškim osebjem, ki se je do begunske krize le izjemoma 

srečevalo s temi skupinami. Tako kot migranti so namreč tudi v zdravstvenih domovih slabo 

informirani o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu lahko nudijo pomoč prosilcem za 

mednarodno zaščito, otrokom in ţenskam. To je potrdila tudi izvedena anketa, ki je v l. 2016 

na vzorcu 183 oseb preverjala informiranost o načinu obravnave prosilcev (Liberšar ur. 2016, 

73). V praksi se tako dogaja, da medicinske sestre ne ţelijo naročiti oseb na pregled, ne vedo, 

kako je potrebno izpolniti obrazce in kdo bo plačnik storitve. Posebej problematično je, kadar 

se dostop do teh storitev onemogoča ali podaljšuje otrokom prosilcem, ki bi sicer v obsegu 

pravic morali biti izenačeni s slovenskimi otroki (Liberšar ur. 2016, 20–1 in 27–8).  

 

                                                           
32

 Ilegalen migrant je sicer pravni termin, pri katerem pa velja opozoriti na neprimernost, saj noben 

človek ni ilegalen. Ilegalno je dejanje, ki je v nasprotju z zakonom. V tej nalogi se, podobno kot NVO, 

posluţujemo termina nedokumentiran migrant ali oseba, ki je ilegalno vstopila v drţavo. 
33

 To so prosilci za mednarodno zaščito. 
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Slika 12.1: Ste bili od resornega ministrstva in pristojnih institucij obveščeni glede 

načina obravnave prosilcev za mednarodno zaščito? (n=183) 

 

Vir: Liberšar ur. (2016, 73) 

 

Iz zdravstvenega vidika je pomembno tudi izobraţevanje v medkulturni kompetentnosti kadra 

o boleznih, ki se pri nas pojavljajo redkeje kot v drugih delih sveta, in izobraţevanje 

migrantov o boleznih, ki so pri nas pogostejše kot pri njih. Zdravstveno osebje mora biti 

seznanjeno tudi z določenimi kulturnimi razlikami pri dojemanju vzrokov bolezni in načinih 

zdravljenja in o dietah kultur, da lahko zagotovi kakovostno obravnavo (Medvešek in Bešter 

ur. 2010, 293). 

 

O pravicah in samem načinu delovanja zdravstvenega sistema v Sloveniji pa je potrebno 

ustrezno informirati tudi migrante. Za večino je sistem čakanja v čakalnici, registracije ob 

prihodu, ločevanje med zdravstvenim domom in kliniko itd. nov, zato si ga napačno 

interpretirajo kot ignoriranje njihovih potreb. Dogaja se tudi, da oskrbe ne poiščejo, ker ne 

vedo, ali bodo storitev morali plačati ali ne, kakšen je delavnik ter do katerega zdravnika 

lahko dostopajo. Slaba informiranost o zdravstvenem stanju pa se zaradi jezikovnih ovir 

pojavlja tako na strani migrantov kot na strani zdravstvenih delavcev. Zelo pomembno je, da 

oskrbovanec razume svojo diagnozo, lahko artikulira svoje počutje in razume procese 

zdravljenja, zdravnik pa opisane simptome in bolečine. Zdravniku torej obravnava osebe, s 

katero se ne mora verbalno sporazumeti, vzame več časa, prav tako je z nepoznavanjem jezika 

teţje vzpostaviti intimen odnos, kakovost obravnave pa pade, postane lahko celo 

diskriminacijska. V praksi se tako vsak znajde po svoje, najpogosteje s kretnjami, prevodom v 

mednarodni jezik, če tako znanje poseduje, ali iskanjem 'ad hoc' tolmača, kadar je to moţno 

(Liberšar ur. 2016, 9–10; Medvešek in Bešter ur. 2010, 281–4; Medica, Lukič in Bufon ur. 

2010, 61). Ad hoc se pojavljajo tudi večjezični projekti v zdravstvu in večjezične brošure, ki 
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migrante osveščajo o zakonskih pravicah in jim vsaj malo pomagajo (MIPEX 2015). 

Tolmačenje v Sloveniji ni urejeno
34

, kljub temu, da je v zakonu o pacientovih pravicah 

navedeno, da mora biti pacient obveščen o stanju in moţnosti zdravljenja v njemu 

razumljivem načinu, kar bi lahko interpretirali kot v njemu razumljivem jeziku, saj bi to bilo v 

skladu z evropskim pravnim redom na področju pacientovih pravic. Zdravnik, ki sam prevaja 

v tuj jezik v Sloveniji za to ni ustrezno izurjen ali poučen in običajno niti ne poseduje dokazil 

o znanju tujega jezika. V primeru ad hoc tolmačev
35

 tudi ti niso ustrezno kvalificirani in 

strokovno podkovani, izgubi se pacientova zasebnost (kar je primer tudi, če bi tolmač bil 

'uraden'). Ti 'prevajalci' za svoje storitve niso plačani in v primeru večkratne uporabe njihovih 

znanj postanejo nezadovoljni, celo nestrpni. Pogosto tudi prisilni migranti s seboj pripeljejo 

sorodnike ali delodajalca, ki izvede prevajanje. Teţava pri tem je, da se pacient zaradi osebnih 

odnosov s to osebo zdravniku ne zaupa v celoti, da se v prevodu podatki izgubijo, ali da te 

osebe pogovor interpretirajo skladno z njihovimi prepričanji in vrednotami (Liberšar ur. 2016, 

48–49; Medvešek in Bešter ur. 2010, 286–92). 

 

9.3 Predlogi za spremembe 

 

Na področju politike integracije prisilnih migrantov v zdravstvu ima Slovenija še ogromno 

dela, če ţeli doseči vsaj povprečno evropsko raven zdravstvene oskrbe migrantov. V najteţji 

situaciji se nahajajo ilegalni migranti, ki jih zdravstveno osebje ne sme obravnavati, če ne gre 

za oskrbo vitalnih funkcij, in jih mora prijaviti organu pregona. Prvi predlog bi tako bil 

opustitev te politike in sledenje politiki tolerance. Na češkem je v kodeksu zdravniške etike 

napisana prepoved prijavljanja nedokumentiranih pacientov in sankcije v primeru njihove 

obravnave ne obstajajo. Podobno politiko vodijo tudi Francija, Danska, Italija, Norveška, 

Portugalska in Estonija (MIPEX 2015). V dobro prisilnih migrantov in zaposlenih v zdravstvu 

bi bilo potrebno aktivno pristopiti k sistemski ureditvi zdravstvenega poloţaja migrantov in ga 

urediti na način, ki bo omogočal čim večjo samostojnost migrantov, brez dodatnih 

administrativnih zapletov in birokratskih ovir za obe strani in ki ga zaposleni v zdravstvu ne 

bi občutili kot dodatno obremenitev (Liberšar ur. 2016, 85).  

 

                                                           
34

 V Sloveniji imajo pravico do tolmača prosilci in osebe z mednarodno zaščito le v postopkih 

mednarodne zaščite (ZMZ-1, 4. čl.). 
35

 Raziskava na Dunaju je pokazala, da največkrat ad hoc tolmače predstavljajo čistilke ali medicinske 

sestre. Za več o tej temi glej Medvešek in Bešter ur. 2010, 286–92. 
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V skandinavskih drţavah z daljšo zgodovino sprejemanja beguncev so raziskave pokazale, da 

je individualni pristop v zdravstveni oskrbi ključen. Prisilni migranti prihajajo iz različnih 

okolij, imajo različno zgodovino, kulturo, diete in izobrazbo zaradi česar je potrebno 

obravnavo prilagoditi vsakemu posamezniku (Liberšar ur. 2016, 48). V Sloveniji, kjer so 

prosilci oskrbovani le v nujnih primerih, pa takšen pristop ni moţen. Njihov prvi stik je z 

medicinsko sestro, pa tudi ona ni prisotna v vseh izpostavah, kar vodi do neenake obravnave 

prosilcev, nastanjenih v različnih oddelkih Azilnega doma. To razliko bi bilo potrebno najprej 

odpraviti na način, da se prisotnost zdravstvenega osebja zagotovi na vseh enotah. Nato bi 

bilo potrebno natančno določiti rok, v katerem mora komisija ugotoviti, ali je prošnja po nujni 

obravnavi utemeljena ali ne, saj je večmesečno čakanje na zasedanje komisije nedopustno, 

sploh če imamo v mislih potencialno nujno obravnavo. V primeru nujne napotitve sledi obisk 

pri deţurnem zdravniku, kar onemogoča sledenje razvoju oziroma zdravljenju bolezni, saj se 

vsak obisk prične kot prva obravnava, brez poznavanja zdravstvene zgodovine. Tako bi tudi 

za prosilce za mednarodno zaščito bilo potrebno zagotoviti stalnega zdravnika, ki bi bil 

ustrezno usposobljen, ali omogočiti prosilcu, da si sam izbere svojega osebnega zdravnika 

(pediatra in/ali ginekologa) v pristojnem zdravstvenem domu. Prosilci namreč več mesecev 

ali celo let bivajo v Azilnem domu ali izpostavah. Na ta način bi jim lahko zagotovili 

spremljanje stanja in odprli zdravstveno kartoteko (Liberšar ur. 2016, 37–8). Ker si prosilci 

osnovnega zdravstvenega zavarovanja ne morejo urediti, bi bilo smiselno po določenem 

obdobju bivanja, v primeru, da še niso prejeli odgovora na prošnjo za azil, vsem zagotoviti 

pravico do osnovnega zavarovanja (Liberšar ur. 2016, 14). Ustrezno obdobje bi bilo recimo 6 

mesecev, saj bi v tem času po zakonu morala prošnja biti razrešena. 

 

Tudi dostop do zdravstvenih storitev pa ne zagotavlja kvalitete obravnave. Najpogostejša 

teţava je sporazumevanje med pacientom (v tem primeru prisilnim migrantom) in 

zdravnikom. Ostale drţave članice običajno zagotavljajo tolmača ali medkulturnega 

posrednika. Primer dobre prakse je projekt, ki je bil speljan v Nemčiji in je 600 priseljencev 

usposobil za medkulturne posrednike. Na posebnih dogodkih so ti posredniki v kar 32 jezikih 

priseljence seznanili z nemškim zdravstvenim sistemom, 100 000 osebam pa so v jeziku, ki ga 

govorijo, razdelili letak in zdravstveni vodnik (Evropska komisija 2010, 70). Tej praksi bi 

lahko sledila Slovenija na način, da se v prosilcem razumljivih jezikih pripravi tiskane 

informacije o našem zdravstvenem sistemu in obsegu pravic in dolţnosti, ki so jim 

zagotovljene, in da te informacije vsak prosilec dobi ob namestitvi. O pravicah in pravilnih 

administrativnih postopkih pri oskrbi prosilcev bi bilo potrebno s strani pristojnega 
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ministrstva seznaniti tudi zdravstveno osebje. V izogib šumom v komunikaciji in dodatni 

obremenitvi zdravstvenih delavcev bi bilo dobro vpeljati uradne tolmače ali kulturne 

mediatorje. Osebe, ki bi poleg slovenščine znale tudi jezik prisilnih migrantov in bi bile 

ustrezno usposobljene za opravljanje takšnega dela (Liberšar ur. 2016, 51). Pri tem bi bilo, 

zaradi določenih kulturnih razlik in intimnih zdravstvenih teţav, potrebno zagotoviti, da so te 

osebe predstavniki obeh spolov. 

 

Na področju oseb z zaščito, otrok in ţensk bi drţava morala avtomatsko ob njihovi registraciji 

ali razrešeni prošnji pokriti stroške osnovnega zdravstvenega zavarovanja, namesto vračanja 

ţe plačanih računov. S tem bi zagotovili, da bi tudi bolniki brez potrebnih finančnih sredstev 

imeli urejeno zdravstveno zavarovanje (UNHCR 2011, 67). 

 

Izjemno malo pozornosti se v Sloveniji namenja tudi mentalnemu zdravju migrantov, 

psihoterapija pa ne spada med nujno zdravstveno oskrbo, do katere lahko dostopajo prosilci. 

Drţava bi morala pri prosilcih poleg fizičnega pregleda narediti tudi oceno psihičnega zdravja 

ali jim v ustanovah omogočiti psihoterapevta (Crawford 2016). Dolgo čakanje na razrešitev 

prošnje, onemogočen dostop do dela ter nastanitev v uradnih objektih pogosto načenja voljo 

še tako trdne osebe. V enotah Azilnega doma bi tako lahko delovanje reorganizirali na način, 

da bi vključili aktivnosti proti depresiji. Med temi so, da bi prosilcem omogočili, da vsaj 

delno sodelujejo pri kuhanju obrokov, skrbi za čistočo sob in skupnih prostorov ter 

vključevanje v (ne)pridobitno delo, ki lahko obsega vse od hišnikih opravil, urejanja okolice, 

čiščenja snega, ali ustvarjanja pohištva. Na ta način bi jim vrnili dostojanstvo, vzpostavili bi si 

dnevno rutino, občutek odgovornosti in sposobnosti, lastne vrednosti ter pripadnost in 

občutka domačnosti v enoti Azilnega doma. Vpeljava takšnih aktivnosti ne bi predstavljala 

dodatnih finančnih stroškov in bi razblinila stereotip o lenih, umazanih priseljencih, saj bi 

'vzgajali' delovno sposobne in pridne prebivalce (Liberšar ur. 2016, 40–41). 

 

Kot je razvidno iz priporočil, ima Slovenija še veliko manevrskega prostora in področij v 

zdravstvu, ki jih lahko izboljša. Da pa bi bila situacija prisilnih migrantov v slovenskem 

zdravstvu jasna in nepristranska, da bi sploh imeli podatke o migrantih v zdravstvenem 

sistemu in da bi predlagane rešitve bile strokovno utemeljene, bi bilo smiselno spodbujanje 

nadaljnjih znanstvenih in interdisciplinarnih raziskav te tematike (Medvešek in Bešter ur. 

2010, 304). 

 



Černigoj, Eva. 2018. »Integracija migrantov – primer prisilnih migrantov v Republiki Sloveniji.« 

Magistrska naloga, Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici. 

71 
 

10 ZDRUŢEVANJE DRUŢINE 

 

10.1 Pravni red 

 

Pravica do ustanavljanja in ohranjanja druţine je temeljna človekova pravica in osnovna 

celica druţbe. Kot taka je opredeljena v vseh najpomembnejših in najbolj široko sprejetih 

mednarodnih pogodbah. Ukrepi za zagotavljanje druţinske celovitosti so tako pogoj za 

uresničevanje te temeljne pravice (Bešter in dr. 2008, 25). Ţenevska konvencija o statusu 

beguncev pa specifično moţnosti, priloţnosti oziroma pravice do zdruţevanja z druţino ne 

omenja (Komisar za človekove pravice 2017b, 19). 

 

Tudi na ravni EU je pravica do ustanavljanja in ohranjanja druţine opredeljena v vseh njenih 

temeljnih aktih. Konkretno pa je področje izvajanja te pravice, torej zdruţevanje druţine, eno 

najbolj urejenih področij od vseh področij skupne migracijske politike EU (Bešter in dr. 2008, 

28). Osnove izvajanja zdruţevanja druţine za vse drţavljane tretjih drţav so opredeljene v 

Direktivi o pravici do zdruţitve druţine (2003/86/ES)
36

, ki je postala del nacionalnih 

zakonodaj članic. V Direktivi je poglavje V namenjeno prav zdruţevanju druţin beguncev, ki 

so deleţni ugodnejše obravnave kot ostali tujci, saj za njih ne veljajo določila o dokazovanju 

zadostnih materialnih sredstev, nastanitve, zavarovanja in drugih zahtev, ki jih lahko določijo 

drţave. Ugodnejše obravnave so deleţni samo, če v roku 3 mesecev po priznanju statusa 

predloţijo prošnjo za zdruţitev (12. čl.). Kakorkoli pa Direktiva 2003/86/ES ne ureja 

moţnosti zdruţitve z druţino za prosilce za mednarodno zaščito in tudi ne za osebe s 

subsidiarno zaščito (3. čl.). Kot celota Direktiva določa neke minimalne standarde za vse 

drţave, kljub temu pa dopušča članicam različne interpretacije določil in moţnost natančnega 

urejanja vsebin. Drţava ima diskrecijsko pravico, da zavrne prošnjo za zdruţitev, če se ji to 

zdi utemeljeno (Bešter in dr. 2008, 33). 

 

V slovenskem pravnem redu je krovni zakon za vse drţavljane tretjih drţav, tudi prisilne 

migrante, ki določa pogoje za zdruţevanje druţine, Zakon o tujcih. Moţnost zdruţitve 

priznava osebam, ki imajo dovoljenje za bivanje, zaradi česar skupina prosilcev za 

mednarodno zaščito ni zajeta. Posebej pa je opredeljena zdruţitev druţine za begunce in 

ločeno za osebe s subsidiarno zaščito. Begunec lahko po pridobitvi statusa v 90 dneh zaprosi 

                                                           
36

 Direktiva (Evropskega) Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do zdruţitve druţine. 

Uradni list Evropske unije L 251/12. 
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za zdruţitev z druţino, pogoj pa je, da je druţina obstajala ţe pred njegovim vstopom v RS. 

Ob prošnji mora predloţiti dokazila, da gre za druţinsko vez, in osebne podatke članov, če pa 

dokazil nima, mora natančno navesti dejstva o članih. V tem postopku je deleţen 

brezplačnega prevajanja, če ne razume uradnega jezika. Druţinski člani begunca pridobijo v 

Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje. Če begunec zamudi rok za oddajo prošnje, se 

njegova prošnja obravnava kot prošnja ostalih tujcev z dovoljenjem za bivanje, ob tem pa 

mora izpolnjevati dodatne pogoje, ki mu jih sicer ne bi bilo treba (ZTuj-2 47.a čl.). Za osebe s 

subsidiarno zaščito so postopki in proceduralne pravice identične, razlika pa je v tem, da so do 

zdruţitve z druţino upravičene osebe, ki imajo subsidiarno zaščito odobreno za več kot eno 

leto oziroma v primeru, da imajo zaščito za eno leto, lahko prosijo za zdruţitev ob prvem 

podaljšanju zaščite. Druţinski člani osebe s subsidiarno zaščito pridobijo v Sloveniji 

dovoljenje za začasno prebivanje za čas trajanja zaščite. Ob podaljšanju zaščite se druţini 

podaljša tudi dovoljenje za prebivanje za enako obdobje. Za druţinske člane oseb s 

subsidiarno zaščito pa je posebej opredeljeno, da so na področju socialnega in zdravstvenega 

varstva, izobraţevanja in zaposlovanja izenačeni z drţavljani (ZTuj-2 47.b čl.). V primeru 

druţinskih članov beguncev to ni potrebno, saj so jim te pravice zagotovljene v okviru 

dovoljenja za stalno prebivanje.  

 

Določene situacije, vezane na zdruţevanje druţine ureja tudi Zakon o mednarodni zaščiti. Le-

ta omogoča, da druţinski člani osebe s priznano mednarodno zaščito bivajo skupaj z njo v 

Integracijski hiši, če se zdruţijo pred njeno naselitvijo na osebni naslov (ZMZ-1 93. čl.). Z 

zadnjo spremembo zakona pa se le beguncem omogoča, da prejmejo denarno nadomestilo za 

zasebno nastanitev tudi za svoje zdruţene druţinske člane, v obdobju dokler so do tega 

nadomestila upravičeni (ZMZ-1 97. čl.). Osebe s subsidiarno zaščito te moţnosti nimajo več. 

 

10.2 Praksa in izzivi 

 

Indeks integracijskih politik je v zadnji opravljeni študiji iz l. 2014 slovensko politiko do 

zdruţevanja druţine migrantov označil za ugodno in jo umestil na 3 mesto od 38 preučevanih 

drţav (MIPEX 2015). Študija je sicer analizirala moţnost zdruţitve za drţavljane tretjih drţav 

in ne za prisilne migrante, ki pa se, skladno z zgoraj analizirano zakonodajo, načeloma še 

laţje zdruţijo. 
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Moţnost do vloţitve prošnje za zdruţitev druţine imajo v Sloveniji le tujci, ki imajo urejen 

status bivanja. Prisilnih migrantov v to kategorijo ne umeščamo, dokler se jim ne razreši 

prošnja za zaščito. Kljub temu pa lahko zakon o mednarodni zaščiti interpretiramo na način, 

da dopušča izjemo, in sicer v primeru, kadar so prosilci za zaščito mladoletniki brez 

spremstva. Pri presojanju otrokove največje koristi se zanje pregleda predvsem moţnost 

ponovne zdruţitve z druţino (ZMZ-1 15. čl.), nadalje pa je za tiste mladoletnike brez 

spremstva, ki jim je priznan statut zaščite, zapisano, da »če se še ni začelo, se iskanje članov 

druţine mladoletnika brez spremstva začne takoj po priznanju statusa mednarodne zaščite, 

hkrati pa mora pristojni organ varovati koristi mladoletnika. Če se je iskanje članov druţine ţe 

začelo, pristojni organ z iskanjem nadaljuje, kadar je to primerno /.../« (ZMZ-1 100. čl.). S 

tem se dopušča iskanje druţine še pred odobritvijo statusa, v primeru, da jo najdejo, pa se 

upošteva otrokova največja korist, ki je zdruţitev. Ali bo do te zdruţitve prišlo v Sloveniji ali 

na lokaciji njegove druţine pa je verjetno odvisno od tega, kje se druţina nahaja. 

 

Drţave EU zelo različno dojemajo, kaj je druţina oziroma kateri druţinski člani se lahko 

pridruţijo osebi s priznanim statusom mednarodne zaščite. Skupno vsem drţavam je, da med 

druţino štejejo zakonskega partnerja/soproga ter neporočene, vzdrţevane in mladoletne 

otroke (tudi posvojene), prav tako pa, da se ne upošteva poligamne zveze in se le ena oseba 

obravnava kot zakonec (Bešter in dr. 2008, 26). V Sloveniji se med druţinske člane s pravico 

do zdruţitve, poleg prej omenjenih, štejejo tudi partner v partnerski skupnosti ali partner, s 

katerim oseba z mednarodno zaščito ţivi v dalj časa trajajoči ţivljenjski skupnosti, kamor 

lahko umestimo istospolne ter neporočene partnerje, mladoletne neporočene otroke tega 

partnerja, polnoletne neporočene otroke in starše osebe z zaščito ali njenega 

partnerja/soproga, če jih je po zakonu njene drţave ta oseba oziroma njen partner dolţan 

preţivljati ter starše osebe z mednarodno zaščito, če gre za mladoletnika brez spremstva 

(ZTuj-2, 47.a in 47.b čl.). Slovenija ima koncept druţine precej široko opredeljen. 

 

Vse drţave EU ne omogočajo zdruţitve s partnerjem, če gre za neformalno partnerstvo in ne 

za zakonsko zvezo. Slovenija, skupaj s Finsko, Nizozemsko, Nemčijo in še nekaterimi 

drugimi, zdruţitev omogoča tudi za istospolne partnerje. Pogosto se zdruţitev tudi skopo 

omeji na partnerja in skupne mladoletne, neporočene otroke in se ne dopušča drugih 

druţinskih članov. Takšen primer sta Grčija in Nemčija (Bešter in dr. 2008, 34; Komisar za 

človekove pravice 2017b 37–8). Slovenija je torej koncept druţine precej odprla, kar pa se je 

dogajalo postopoma in tudi nedavno. 
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Dolgo časa je bilo v Sloveniji odprto vprašanje, kaj je z brati in sestrami mladoletnika, saj se 

mu dopušča moţnost zdruţitve le s starši. Leta 2015 je Ustavno sodišče izdalo odločbo, v 

kateri je zahtevalo spremembo Zakona o tujcih na način, da se omogoči učinkovito 

uresničevanje pravice do druţinskega ţivljenja. Do tega je prišlo, ko pristojni organ ni imel 

pravne podlage, da bi mladoletnici iz Somalije omogočilo zdruţitev s sestro. Takrat se je v 

zakon dodalo izjemo, da se za sorodnika osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite 

lahko šteje tudi drugo osebo, če je njen odnos do osebe z zaščito podoben primarni druţini 

oziroma ima enako funkcijo, kot jo ima druţina (skrb, varstvo, čustvena podpora, zaščita idr.). 

Takšna določba je sicer za ostale tujce obstajala ţe prej (MNZ 2017, 39; ZTuj-2 47.a in 47.b 

čl.). 

 

Slovenija prav tako ni stroga pri pogojih, ki jih mora oseba s statusom mednarodne zaščite 

izpolniti, oziroma dokumentih, ki jih mora predloţiti, da do zdruţitve pride. Dopušča 

moţnost, da oseba dokazil ne more predloţiti, zato je dovolj, da poda natančne osebne 

podatke, vključno z njihovo aktualno lokacijo. Tudi to ni vedno primer v drugih drţavah. 

Nekatere namreč zahtevajo pisno soglasje partnerja, drugi finančna dokazila, da so sorodniki 

od njih materialno odvisni, pa tudi DNK teste otrok (Komisar za človekove pravice 2017b, 

38–43). V Sloveniji prav tako za osebe s priznano mednarodno zaščito ni določeno posebno 

časovno obdobje, ki ga morajo v drţavi prebiti, preden lahko zaprosijo za zdruţitev. Podatek, 

koliko zdruţitev druţin na podlagi prošenj oseb z mednarodno zaščito je v Sloveniji bilo, ni 

dostopen, saj organ vodi skupno evidenco zdruţitve druţin za vse drţavljane tretjih drţav 

(MNZ 2017b, 30). 

 

Osebe s subsidiarno zaščito v Sloveniji uţivajo enako moţnost zdruţitve z druţino kot osebe s 

statusom begunca. Izjema so tisti, ki imajo odobreno enoletno zaščito, saj lahko za zdruţitev 

zaprosijo šele po preteku tega leta. Druge drţave so časovno obdobje, ki ga mora oseba s 

subsidiarno zaščito preţiveti v drţavi, preden lahko prosi za zdruţitev, omejile celo na tri leta 

(npr. Avstrija, Švica, Danska), nekatere pa za te osebe zdruţitve sploh ne omogočajo (npr. 

Švedska in Nemčija). Takšne politike diskriminirajo osebe, ki so jim te iste drţave prej na 

utemeljeni podlagi odobrile mednarodno zaščito. Druţine tako ostajajo ločene več let, k 

čemur je treba prišteti tudi čas, ko so osebe bile še prosilci in so čakale na razrešitev prošnje. 

Utemeljitev teh politik je v razlagi, da osebe s subsidiarno zaščito v Evropi ostajajo le 

kratkoročno, do razrešitve situacije v domovini, kar pa v praksi ni vedno kratkoročno ampak 
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se lahko razteza v obdobje več let, s tem pa se začasna situacija spremeni v stalno (Muiţnieks 

2017). 

 

Tudi čas trajanja reševanja prošnje za zdruţitev druţine se med drţavami razlikuje in običajno 

traja med 2 in 9 meseci (Bešter in dr. 2008, 38). Devet mesecev je najdaljša dopustna doba, 

določena v Direktivi 2003/86/ES. V Sloveniji je l. 2016 postopek trajal povprečno 78,63 dni 

do izdaje dovoljenja za bivanje druţini, pri tem pa tudi pri nas obstajajo primeri, ko postopek 

traja do 9 mesecev (MNZ 2017b, 24). 

 

Po zdruţitvi imajo druţinski člani vseh oseb s statusom mednarodne zaščite, ne glede na 

status, takoj moţnost dostopa na trg dela, pravico do izobraţevanja, zdravstvenega sistema in 

socialnega sistema, pri tem so njihove pravice izenačene z drţavljani. Osebe s statusom 

begunca so upravičene tudi do nadomestila za nastanitev za zdruţene druţinske člane, vendar 

se je z zadnjo spremembo zakona ta pravica ukinila za druţinske člane oseb s subsidiarno 

zaščito. Z ukinjeno finančno pomočjo je za te osebe postalo še teţje najti ustrezno nastanitev 

po tem, ko se jim izteče doba in moţnost bivanja v Integracijski hiši, kar jih lahko pahne v 

hudo finančno in socialno stisko. Proti sprejemanju takšnih ukrepov je pozval Komisar za 

človekove pravice pri Svetu Evrope (2017, 12). 

 

10.3 Predlogi za spremembe 

 

Politika zdruţitve druţine za prisilne migrante v Sloveniji je lahko primer dobre prakse za 

ostale drţave v EU. Slovenija praktično ne razlikuje med obema statusoma mednarodne 

zaščite in vsem osebam s statusom omogoča, da zaprosijo za zdruţitev s sorodniki v relativno 

kratkem času. Prav tako Slovenija upošteva raznolikost druţin in variacije primarne druţine, 

se prilagaja sodobni realnosti in deluje v smeri lajšanja in ne oviranja postopkov zdruţitve. V 

Sloveniji se tako lahko zdruţijo bratje in sestre, pa tudi starši s polnoletnimi otroki, če ti še 

niso poročeni in zanje skrbijo. Priznavajo se tudi enostarševske in istospolne skupnosti, pa 

tudi zdruţitev s partnerjem in njegovimi otroki.  

 

Kljub mnogim ugodnim politikam pa je v praksi zdruţitev z druţinskimi člani še vedno lahko 

izziv zaradi zunanjih dejavnikov. Kadar se sorodnik nahaja v drţavi, ki ni varna in je 

nestabilna, naši uradni organi teţko najdejo in izročijo osebi dovoljenje za bivanje, sploh ker 
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morajo pri tem takšna dovoljenja in osebne informacije varovati pred matično drţavo. Na 

ravni EU bi se to lahko rešilo na način, da si ambasade in konzulati drţav članic EU med 

seboj pomagajo in je za dostavo vize pristojna sorodniku najbliţja ambasada drţave članice 

EU (Komisar za človekove pravice 2017b, 45). 

 

 

11 NEDISKRIMINACIJA 

 

 

Diskriminacija pomembno vpliva na vsa področja integracije in lahko zavira integracijski 

proces. Zagovornik načela enakosti, ki se mu v Sloveniji lahko prijavi diskriminatorna 

dejanja, razume diskriminacijo kot: 

»neenako obravnavanje, ki nima upravičenega razloga: ljudje so obravnavani 

slabše od drugih (ki take osebne okoliščine nimajo) le zaradi določene osebne 

okoliščine (npr. spol, starost, rasa, etnično poreklo, invalidnost, spolna 

usmerjenost, versko prepričanje…). Sporno ravnanje jih ovira ali prikrajšuje za 

različne pravice ter vsakodnevne priložnosti. Ima lahko tako naravo dejanje 

(odločitev ipd.) kot tudi opustitev (neukrepanje, spregleda se nekoga glede 

ugodnosti …)« (Zagovornik načela enakosti 2018). 

 

V grobem se diskriminacijo loči na neposredno in posredno. Neposredna diskriminacija se 

zgodi takrat, kadar se obravnava osebo manj ugodno zaradi neke osebne okoliščine ali suma 

neke osebne okoliščine s strani kršitelja, posredna diskriminacija pa je, kadar do neenake 

obravnave oziroma manj ugodnega poloţaja osebe pride zaradi na videz nevtralnih meril, 

kriterijev ali ravnanj, ki pa jih v praksi ni mogoče upravičiti kot ustrezne in sorazmerne s 

ciljem (Zagovornik načela enakosti 2018; Bešter 2009, 180–81). 

 

V tem poglavju bomo preverili pravni okvir, ki opredeljuje in prepoveduje diskriminacijo v 

Sloveniji, identificirali institucije, ki se ukvarjajo s tem področjem, ter preverili, kakšne 

moţnosti imajo ţrtve diskriminacije, v našem primeru prisilni migranti, če se jim 

diskriminacija dogaja. Pogledali si bomo nekaj primerov diskriminacije do prisilnih 

migrantov ter ukrepe in primere dobrih praks, ki bi jih v sklopu integracijske politike lahko 
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izvajali, da bi do diskriminacije na podlagi etničnega, verskega, rasnega ali drugega porekla 

prihajalo čim manjkrat. 

 

11.1 Pravni red 

 

Načelo nediskriminacije je ţe dolgo uveljavljeno načelo v mednarodni skupnosti. Opredeljeno 

je v vseh temeljnih mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah
37

, tako na mednarodni 

kot tudi na evropski ravni, v praksi o obstoju diskriminacije odločajo mednarodna in evropska 

sodišča, katerih sodbe so del pravnega okvirja (Bešter in dr. 2003, 68–9). Pred desetletjem je 

boj proti diskriminaciji ponovno postal osrednja politična tema, saj je bilo l. 2007 razglašeno 

za evropsko leto enakih moţnosti za vse, l. 2008 pa evropsko leto medkulturnega dialoga. 

Poleg tega je l. 2008 skupina najuglednejših strokovnjakov s celega sveta ob 60. obletnici 

Splošne deklaracije o človekovih pravicah sprejela Deklaracijo o načelih enakosti, katere 

namen je bil spodbuditi razprave in osvestiti tematiko enakih moţnosti in nediskriminacije 

(Zagovornik načela enakosti 2018; Evropska komisija 2005, 3). 

  

Unija v boju proti diskriminaciji in za enake moţnosti za vse ne zaostaja in je sprejela paket 

proti-diskriminacijskih ukrepov. Za prisilne migrante sta najpomembnejši Direktiva o 

izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (2000/43/ES) in 

Direktiva o enaki obravnavi pri zaposlitvi in delu (Direktiva Sveta 2000/78/ES) (Medvešek in 

Bešter ur., 2010, 31; Evropska komisija 2005, 3–4). Omenjena direktiva od članic pričakuje 

ustanovitev telesa za promocijo načela enakosti, kar je Slovenija naredila z ustanovitvijo 

Urada za enake moţnosti in kasneje z ustanovitvijo Zagovornika načela enakosti ter ukinitvijo 

Urada oziroma preoblikovanjem v sektor (ZVarD, 1. čl.). Slovenija je omenjeni direktivi torej 

vnesla v svoj pravni red in jih realizirala. 

 

Prepoved diskriminacije je v Sloveniji zagotovljena v Ustavi (14. čl.), konkretneje v navezavi 

na integracijo pa so v veljavni Resoluciji o migracijski politiki RS zapisani ukrepi, kot so 

aktivno preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in rasizma ter objektivno obveščanje 

javnosti o različnih vidikih migracij, ki bi pripomoglo k boljši sprejetosti migrantov (8. 

                                                           
37

 Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah, 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencija o diskriminaciji pri zaposlovanju in delu, 

Evropska socialna listina in druge. 
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poglavje). Diskriminacija je konkretno prepovedana v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo 

(ZVarD), Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja in pa praktično vseh 

področnih zakonih, ki urejajo področja integracije prisilnih migratnov (Zagovornik načela 

enakosti 2018; MIPEX 2015). 

 

11.2 Praksa in izzivi 

 

Kot je Slovenijo ocenil MIPEX, so njeni proti-diskriminacijski zakoni na papirju dobri, 

vendar je čas za njihovo uveljavitev v praksi (MIPEX 2015). Z diskriminacijo se lahko 

srečamo praktično v vseh segmentih druţbenega ţivljenja. Za prisilne migrante, ki so 

drugačne vere, rase in etnične pripadnosti kot večinsko prebivalstvo, pa je diskriminacija 

ovira pri njihovi integraciji. Diskriminacije so deleţni na trgu dela, pri iskanju stanovanj, v 

šoli, zdravstvu, celo v stikih z organi pregona, kar pa je teţava v vseh drţavah. Teţava pri 

diskriminaciji je, da jo je teţko identificirati in meriti, sploh če gre za posredno 

diskriminacijo, kaj šele primerjati med drţavami. Zelo malo je tudi prijav in postopkov pred 

organi, pogosto so poleg diskriminacije kršene še druge pravice in se zato postopek ne vodi 

kot postopek zaradi diskriminacije (MIPEX 2015). Drug pogost pojav pa je, da v situaciji, ko 

je prisilni migrant ţrtev diskriminacije zaradi barve polti, jezika, vere ali etnične pripadnosti, 

on takšne drugačne obravnave ne dojame kot diskriminatorne ampak kot normalno. Ne znajo 

opredeliti, kaj je diskriminacija in kaj ne, saj se ta dogaja pod krinko dopustne drugačne 

obravnave do tujcev (Medvešek in Bešter ur. 2010, 161–4). 

 

Ker je uspeh integracije odvisen tudi od odsotnosti diskriminacije, lahko trdimo, da bo 

integracija v praksi zaţivela takrat, ko jo v vsakdanjih stikih sprejmejo običajni ljudje 

(Medica, Lukič in Bufon 2010, 47). Tudi Komisar je poudaril, da bi se morala slovenska 

integracijska strategija usmeriti k vključevanju javnosti in si prizadevati pridobiti večinsko 

podporo druţbe, da le-ta uspe. Dodatna prizadevanja bi Slovenija morala izkazati na področju 

boja proti sovraţnosti do migrantov in prosilcev za zaščito, kar se lahko doseţe z večjo 

pozornostjo lokalnim skupnostim (Komisar za človekove pravice 2017, 1 in 13). 

 

V praksi so prisilni migranti sami izrazili, da se pogosto ne počutijo dobrodošle in se teţko 

vključijo. Nekateri opozarjajo tudi na nekorektno vedenje policistov in javnega osebja ob 

pregledovanju njihovih dokumentov (UNHCR 2011, 64). Tudi lokalne skupnosti so bile 

zadrţane do namestitve prosilcev, oseb z zaščito ali mladoletnikov brez spremstva v njihovo 
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bliţino. Poleg vandalizma, s katerim se je srečal ravnatelj mariborske šole ob sprejemu otrok 

v razred, so bili odmevni tudi protesti v Kranju, kjer so starši protestirali proti namestitvi 

mladoletnikov brez spremstva v tamkajšnji dijaški dom. Njihove zahteve je podkrepilo še 

pismo proti takšni namestitvi, ki ga je podpisalo 24 učiteljev (24ur.com 2016). Različno 

obseţni protesti so se sicer zvrstili v krajih z začasnimi namestitvenimi centri po vsej 

Sloveniji. Posebej sporno pa je bilo diskriminatorno obnašanje zaposlenih do otrok, 

nastanjenih v dijaškem domu v Novi Gorici. Varuhinja človekovih pravic je opravila več 

razgovorov tako z mladoletnimi prosilci kot z osebjem, ki so ji zaupali, da kuharice v menzi 

oponašajo prašičje zvoke, ko pridejo prosilci po hrano, da so jim naloţili čiščenje in skrb za 

skupne prostore, česar ostali dijaki niso opravljali, ter da jim je ravnatelj grozil z deportacijo 

nazaj v njihovo matično drţavo (Varuh človekovih pravic 2017, 271–2). V okolici njihove 

nastanitve so se pojavljali grafiti s sovraţnimi napisi
38

, na kar je Varuhinja opozorila ţupana, 

ki se je hitro odzval in uredil odstranjevanje teh napisov (Varuh človekovih pravic 2017, 84). 

Zaradi nepoznavanja statusa oseb z mednarodno zaščito so se le-ti soočali s teţavami tudi na 

banki. Banke namreč osebam iz vojnih območij zaradi internih določil niso ţelele odpreti 

transakcijskega računa, kar pa pomeni neposredno diskriminacijo na podlagi narodne 

pripadnosti, posledično jih to ovira tudi pri zaposlovanju, pridobivanje pomoči ipd. Po 

urgiranju Varuhinje in pisnem pojasnilu statusa in poloţaja oseb z mednarodno zaščito v 

Sloveniji se je zadeva uredila (Varuh človekovih pravic 2017, 267). 

 

Za obravnavo primerov vseh vrst diskriminacije je v Sloveniji pristojen Zagovornik načela 

enakosti, ki ga od l. 2016 imenuje Drţavni zbor na predlog predsednika republike in ne več 

Urad za enake moţnosti, s čimer naj bi organ pridobil na politični neodvisnosti (ZVarD 23. 

čl.; Bešter in dr. 2008, 79). Funkcija Zagovornika je bila močno kritizirana in je bila celo 

predmet prekrškovnega postopka, ki ga je Evropska komisija vloţila proti Sloveniji. V 

lanskem letu se je povečalo število zaposlenih na štiri osebe, organ je dobil tudi svoj prostor 

(Komisar za človekove pravice 2017, 4). Da organ še ni v celoti zaţivel, je razvidno tudi s 

spletne strani, kjer so podatki in informacije nepopolni. Koliko je bilo obravnavanih primerov 

diskriminacije in koliko je bilo od tega diskriminacije na podlagi etnične, narodne, verske ali 

rasne pripadnosti, tako ni znano. Lahko pa pri Zagovorniku vsak vloţi pobudo za obravnavo 

primera in je deleţen brezplačne pomoči. Postopek pri Zagovorniku se vodi ločeno in 

                                                           
38

 Napisi so se glasili »refugees not welcome«, »Fuck Islam«, »Islamists not welcome«. 
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neodvisno od morebitnih ostalih sodnih postopkov ali postopka pri Varuhinji človekovih 

pravic (Zagovornik načela enakosti 2018).  

 

11.3 Predlogi za spremembe 

 

Najučinkovitejše orodje v boju proti diskriminaciji je izobraţevanje in ozaveščanje javnosti, 

ki mora potekati ciljno za vse generacije. V učne načrte bi morali umestiti izobraţevanja o 

nediskriminaciji, človekovih pravicah in globalnem drţavljanstvu. Ozaveščanje o pojavu 

migracij omogoča drţavljanom, mlajšim in starejšim, da se seznanijo z dejstvi in ugotovijo, 

da so del integracijskega procesa. Ciljno organiziranje dogodkov, na katerih se prisilni 

migranti in drţavljani spoznajo, vodi k razvoju medkulturnih kompetenc vseh prisotnih 

(Evropska komisija 2010, 49; Čebular 2017, 51). Posebno pozornost bi bilo potrebno 

nameniti tudi izobraţevanju javnih usluţbencev, seznanjanju z aktualnimi zakonodajnimi 

spremembami ter spodbujanju prijaznega delovnega okolja. Istočasno je potrebno 

identificirati in kaznovati vsakršno ksenofobno obnašanje (Medvešek in Bešter ur. 2010, 137). 

 

Primer dobre prakse je mesto Gradec, kjer so med lokalnimi volitvami strokovnjaki s 

področja nediskriminacije vzpostavili sistem spremljanja volitev z namenom osvestiti javnost 

o diskriminaciji in izboljšati obvestila strank na volitvah. Ovrednotili so sporočila za javnost, 

besedila in materiale kampanje ter na koncu predstavili ugotovitve, kjer so stranke umestili v 

tri skupine. Takšna analiza je bila dobro sprejeta tudi med strankami in bi jo bilo mogoče 

koristiti v letošnjem volilnem letu v Sloveniji (Evropska komisija 2010, 53). 

  

Nediskriminacija bo doseţena tudi z okrepitvijo institucionaliziranega telesa Zagovornika 

načela enakosti, ki bi moral imeti večjo kadrovsko podporo, saj obsega prav vse segmente 

diskriminacije. Protidiskriminacijski zakoni bi se morali v praksi bolj spoštovati, sankcije za 

zaposlene in ostale, ki kršijo zakone, pa bi morale biti tudi finančne. Zaradi širokega področja 

dogajanja diskriminacije je teţko predlagati en ukrep, ki bi deloval na vseh segmentih in v 

vseh drţavah (Legrain 2017, 35). 
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12 POLITIČNA PARTICIPACIJA 

 

 

Med vsemi pravicami je politično udejstvovanje tisto, ki je bilo najpogosteje in najdlje 

rezervirano izključno samo za drţavljane. Zgodovinsko so se drţave oblikovale (in se med 

seboj razlikovale) kot nacionalne entitete, sestavljene iz oseb enake nacionalne pripadnosti 

(Bešter in dr. 2008, 147–9), kar pa se je z migracijskimi tokovi pričelo spreminjati. Danes je 

tako ključno vprašanje, v kakšnem obsegu in pod kakšnimi pogoji naj se podeli pravico do 

politične participacije tujcem in ne več, ali naj jo sploh imajo (Bešter in dr. 2008, 155). 

 

Počasna dodelitev političnih pravic je značilna za praktično vse drţave, zato nas ne sme 

presenetiti, da tudi slovenska integracijska politika sledi zgledu in je pri podeljevanju 

političnih pravic tujcem počasna in previdna, celo restriktivna. Politične pravice osebi 

omogočijo izraţanje volje, osebno udejstvovanje in enakopravno sodelovanje pri kreiranje 

druţbe, kakršne si posameznik ţeli. S spodbujanjem političnega udejstvovanja migrantov pa 

drţava sprejemnica sporoča, da so v druţbi sprejeti in tvorijo njen enakopraven del (Bešter in 

dr. 2008, 147). Med politično participacijo pa ne umeščamo le volilne pravice, ampak tudi 

druge politične svoboščine, ki omogočajo izraţanje in udejstvovanje. Lavtar in Brezovšek jih 

delita na elektorske in neelektorske, pri tem elektorske predstavljajo aktivno ali pasivno
39

 

volilno pravico na vseh nivojih
40

, neelektorske pa politične svoboščine, svobodo zdruţevanja 

in udejstvovanje npr. preko posvetovalnih teles (2007, 13–17). Za vse naštete oblike 

političnega udejstvovanja bomo v nadaljevanju pregledali, ali so, kot element procesa 

politične integracije, dostopne prisilnim migrantom. 

 

12.1  Pravni red 

 

Zakon o mednarodni zaščiti posebej ne opredeljuje političnih pravic in moţnosti političnega 

udejstvovanja za prosilce in osebe z mednarodno zaščito. Prav tako zakon o tujcih, kot širši 

zakon, ne opredeljuje teh pravic, zato bomo pregledali posebne, specialne zakone. 

 

                                                           
39

 Pasivna volilna pravica je pravica, ki posamezniku omogoča, da kandidira in je izvoljen, aktivna 

volilna pravica pa mu omogoča voliti. 
40

 Volilna pravica se lahko izvaja na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. 
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Volilno pravico v slovenski zakonodaji opredeljujejo Zakon o lokalnih volitvah (ZLV), Zakon 

o volitvah v drţavni zbor, Zakon o volitvah predsednika republike in Zakon o volitvah 

poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Vsi našteti, razen Zakona o lokalnih 

volitvah, aktivno in pasivno volilno pravico podeljujejo izključno drţavljanom Republike 

Slovenije. Zakon o lokalnih volitvah pa je s spremembami l. 2002 volilno pravico razširil tudi 

na tiste polnoletne tujce, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (ZLV, 5. čl; Bešter 

2003, 13). Podeljena jim je bila le aktivna volilna pravica za volitve članov občinskega sveta, 

ţupanov in članov krajevnih skupnosti, za funkcijo pa ne morejo kandidirati. Prosilcem in 

osebam s priznano mednarodno zaščito ta pravica izrecno ni omogočena. Ker pa osebi s 

statusom begunca odločba o statusu velja kot dovoljenje za stalno prebivanje (ZMZ-1, 92 čl.), 

prav tako pa se dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi pravice do zdruţitve z druţino izda 

njegovi druţini (ZTuj-2, 47.a čl.), se poraja pravno vprašanje upravičenosti odtegnitve te 

pravice za osebe s statusom begunca, ki sem ga naslovila tudi na MNZ (Priloga 1). MNZ je 

zapisal, da sem pravilno ugotovila, da osebe s statusom begunca pridobijo dovoljenje za 

stalno prebivanje in dodalo, da so te osebe dolţne prijaviti bivališče v RS ter celotno zadevo 

odstopilo v reševanje Ministrstvu za javno upravo (MJU) (Priloga 2). MJU je zadevo vrnilo v 

reševanje MNZ, saj naj ne bi posedoval informacij o pravicah oseb s priznano mednarodno 

zaščito (Priloga 3). Naslednji dan pa sem od njih prejela e-sporočilo v katerem so navedli: 

»Tretji odstavek 5. člena Zakona o lokalnih volitvah določa, da imajo 

pravico voliti člana občinskega sveta tudi polnoletni tujci, ki imajo dovoljenje za 

stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Gre za t. 

i. tujce iz tretjih držav, ki imajo na lokalnih volitvah pravico voliti (aktivna volilna 

pravica), ne pa tudi kandidirati (pasivna volilna pravica). Če velja, da so osebe s 

priznanim statusom mednarodne zaščite na podlagi določb Zakona o prijavi 

prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16) dolžne prijaviti tudi stalno oziroma 

začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (odvisno od vrste mednarodne zaščite 

oziroma dovoljenja za prebivanje), velja, da imajo tisti, ki imajo prijavljeno stalno 

prebivališče, aktivno volilno pravico. Osebe s prijavljenim začasnim 

prebivališčem pa te pravice nimajo (Priloga 4). 

 

Iz celotnih dopisov je tako moč razbrati, da gre za sivo cono, ki ni dobro urejena v 

slovenskem pravnem redu, lahko bi celo rekli, da gre za pravno praznino. Po moji 

interpretaciji prejetih odgovorov torej begunci v Sloveniji aktivno volilno pravico na 
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lokalni ravni imajo. Bi pa bilo zanimivo preveriti, ali bodo letos ob lokalnih volitvah 

resnično prejeli poziv in razglas. 

 

Neelektorskse pravice v Sloveniji urejajo Ustava RS, zakon o društvih (ZDru-1) in 

zakon o političnih strankah (ZPoIS). Kot osnovne človekove pravice pa so nekatere 

zapisane ţe v Mednarodnem paktu o drţavljanskih in političnih pravicah (MPDPP)
41

. 

Ustava RS zagotavlja svobodo izraţanja misli, govora, javnega nastopanja in tiska 

vsakomur, tudi prosilcem in osebam z mednarodno zaščito (39. čl). Po ustavi ima tudi 

vsaka oseba pravico do mirnega zbiranja, javnih zborovanj in svobodnega zdruţevanja z 

drugimi (42. čl.), čemur sledi tudi Zakon o društvih, ki za ustanovitev društva zahteva 

zgolj tri poslovno sposobne fizične ali pravne osebe (ZDru-1, 8. čl). Tovrstne pravice so 

mednarodno zagotovljene tudi v MPDPP. Po drugi strani pa je sodelovanje pri 

upravljanju javnih zadev in vlaganje peticij rezervirano le za drţavljane (Ustava RS, 

44–45. čl). Po Zakonu o političnih strankah, ki definira moţnost ustanovitve in 

včlanitve v politično stranko, pa je celo izrecno napisano, da tujec ne more postati član 

stranke
42

 (ZPoIS, 7. čl). Prav tako je ustanavljanje političnih strank rezervirano 

izključno za drţavljane (4. čl). V Sloveniji pa tudi še ne poznamo z zakonom ali uredbo 

ustanovljenega posvetovalnega telesa, ki bi omogočal participacijo prisilnih migrantov. 

 

12.2 Praksa in izzivi 

 

Slovenija se na področju politične participacije vseh skupin tujcev umešča na 27 mesto od 38 

preučevanih drţav, s politiko, ki je na lestvici do 100 dosegla zgolj 23 točk (MIPEX 2015). 

Vsem osebam, ki se nahajajo na slovenskem ozemlju, sicer zagotavlja nekatere osnovne, 

mednarodno sprejete neelektorske pravice, medtem ko so pravice včlanjevanja in 

ustanavljanja političnih strank, vlaganje peticij, upravljanja javnih zadev in seveda 

kandidiranja ter izraţanja volje na volitvah rezervirane izključno za drţavljane. Do izjemnih 

razlik med nedrţavljani pa prihaja, če vzamemo v obzir tujce, drţavljane EU drţav, ki so 

zaradi evropskih direktiv na tem področju praktično izenačeni s slovenskimi drţavljani. 

Zanimivo je opaziti, da na številnih področjih integracije osebe z mednarodno zaščito uţivajo 

več pravic in ugodnosti kot preostali tujci, a ne v primeru politične participacije. Lokalnih 

                                                           
41

 Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah – International Covenant on Civil and 

Political Rights. 1966. Sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne skupščine Zdruţenih narodov št. 

2200A(XXI), 16. decembra. 
42

 Izjemo predstavljajo drţavljani drţav članic EU. 
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volitev se namreč tujci s stalnim prebivališčem lahko udeleţijo, čeprav se za funkcije ne 

smejo potegovati, medtem ko beguncem kljub dovoljenju za stalno prebivanje udeleţba na 

volitvah izrecno ni omogočena, niti prepovedana. 

 

Zagotavljanje politične participacije drugim skupinam tujcev
43

 je v drugih drţavah raznoliko. 

Povsod pa ostajajo begunci, osebe s subsidiarno zaščito in prosilci izključeni iz te sfere. Ker 

za prosilce še ni jasno, ali bodo v drţavi lahko ostali, in ker osebe s subsidiarno zaščito 

uţivajo zaščito drţave le začasno, je podeljevanje političnih pravic tem skupinam verjetno še 

dolgo nedosegljiva ideja. Begunci, po drugi strani, pa imajo dovoljenje za bivanje za daljši čas 

in naj bi se integrirali na vseh ravneh druţbenega ţivljenja, kamor spada tudi politična 

dimenzija. Za razliko od drugih tujcev begunci ne uţivajo varstva svoje drţave in ne morejo 

izraţati svoje politične volje v matični drţavi. Z onemogočanjem politične participacije v 

drţavi, kjer dejansko bivajo, pa se jim za določeno obdobje univerzalno onemogoči uţivanje 

te pravice. Na podoben način razmišljajo na Škotskem, kjer ravno v tem trenutku poteka 

debata okrog sprememb volilnega sistema. Če bodo predlagatelji sprememb uspeli, bo 

Škotska, po poročanju medijev, prva entiteta, ki bo zagotovila volilno pravico na lokalni in 

regionalni ravni
44

 vsem imigrantom z veljavnimi dovoljenji za bivanje, vključno z begunci 

(Mortimer 2018). V Sloveniji se bo z ugotovljeno pravno praznino verjetno aktivna volilna 

pravica na lokalni ravni izvajala, a se je pristojni organi ne zavedajo. 

 

12.3 Predlogi za spremembe 

 

NVO v Sloveniji ţe dalj časa poudarjajo, da so potrebne spremembe volilne zakonodaje, ki bi 

omogočila tujcem tudi pravico biti voljen in se včlaniti v politično stranko (Delo 2014). Fokus 

pozivov pa se, verjetno zaradi relativno novega pojava, še ni usmeril tudi na pravice 

beguncev. V segmentu neelektorskih pravic je smiselno razmisliti o oblikovanju 

posvetovalnih teles ali koordinatorjev na lokalni in drţavni ravni, ki bi jih sestavljale tudi 

osebe z mednarodno zaščito in bi podajale lastna mnenja na aktualne zadeve. Na ta način bi 

lahko vsaj posredno bile vključene v oblikovanje politik, politika pa bi bolje slišale njihove 

potrebe. 

                                                           
43

 Finska, Nizozemska in Litva omogočajo tujcem aktivno in pasivno volilno pravico na vseh nivojih, 

razen na nacionalni ravni, medtem, ko npr. Grčija politične pravice na vseh nivojih omogoča izključno 

naturaliziranim drţavljanom (Bešter in dr. 2008, 162). 
44

 V tem kontekstu bo to škotski parlament. 
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Ker celostna integracijska politika pomeni tudi vključenost v procese političnega odločanja in 

je integracija lahko uspešna le, če so migranti njeni sooblikovalci, se bosta tako Slovenija kot 

EU morali soočiti s to odprto dilemo. Skupna evropska politika je namreč šla v smeri 

zagotavljanja političnih pravic na lokalnem nivoju drţavljanom tretjih drţav z ţeljo po boljši 

integraciji. Danes, ko so v procese integracije vključeni tudi prisilni migranti, drţavljani 

tretjih drţav, ki bodo v Evropi najverjetneje prebivali dalj časa, pa takšna razlikovanja med 

različnimi skupinami tujcev niso več sprejemljiva. Ker je pri beguncih vedno prisotno 

vprašanje o obstoju ţelje po vrnitvi v matično drţavo, ko bodo razmere za to postale ugodne, 

je najbolj smiselno polno politično participacijo omogočiti tistim polnoletnim posameznikom, 

ki v Sloveniji ţe bivajo določeno časovno obdobje. Kakšno bo to obdobje, pa je politična 

odločitev. 

 

 

13 DOSTOP DO DRŢAVLJANSTVA 

 

 

Pridobitev drţavljanstva pomeni popolno izenačenje pravic in dolţnosti z ostalimi drţavljani 

in enakopravno članstvo v sprejemni druţbi. V Sloveniji formalno obstajajo štirje načini za 

pridobitev drţavljanstva: 

- po rodu (ius sanguinis), ki upošteva načelo krvne zveze; 

- z rojstvom na območju Republike Slovenije (ius soli), ki upošteva načelo 

teritorialnosti; 

- z naturalizacijo, to je s sprejemom v drţavljanstvo na podlagi prošnje; 

- po mednarodni pogodbi (ZDRS 3. čl; Komac ur. 2007, 161). 

 

Glede na precej stroge pogoje za dostop do drţavljanstva v večini EU drţav, ostaja aktualno 

prepričanje, da je naturalizacija predvsem nagrada za uspešno integracijo in ne ena od 

moţnosti za pospeševanje le-te (Bešter in dr. 2008, 9). Da takšno prepričanje v Sloveniji 

obstaja, odraţa zapis na spletni strani MNZ, ki pravi: »/.../ Sprejem v drţavljanstvo tako ni 

pravica, ampak moţnost, če posameznik izkaţe izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev, pri 

odločitvi pa drţava upošteva tudi javni (nacionalni) interes, ki je pred interesom 

posameznika.« (MNZ 2018a). V tem poglavju bomo preverili, na kakšen način in pod 
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kakšnimi pogoji, če sploh, lahko za slovensko drţavljanstvo zaprosijo prisilni migranti, ki 

bivajo v Sloveniji. 

 

13.1 Pravni red 

 

V mednarodnem pravu drţavljanstvo (nationality) nima enotne, univerzalno sprejete 

definicije, zato so pristopi do tega koncepta precej raznoliki. Kljub temu pa je pravica do 

drţavljanstva ţe dolgo priznana pravica, ki je opredeljena tako v Splošni deklaraciji 

človekovih pravic
45

 kot v Konvenciji o otrokovih pravicah
46

. Dodatno pozornost se v širši 

mednarodni skupnosti ţe zadnje pol stoletja namena urejanju (oziroma nadaljnjemu 

preprečevanju) statusa oseb brez drţavljanstva, kar je jasno razvidno iz Konvencije o 

zmanjšanju števila oseb brez drţavljanstva
47

. Na Evropski ravni to področje drţavljanstva 

ureja Evropska konvencija o drţavljanstvu
48

, ki jo je oblikoval Svet Evrope (ECRE 2017, 2–

7). Zanimivo je, da Slovenija ni ratificirala ne Konvencije o zmanjšanju števila oseb brez 

drţavljanstva niti Evropske konvencije o drţavljanstvu, ki drţavam s konkretnimi ukrepi 

predlaga zmanjševaje pojava oseb brez drţavljanstva. 

 

Dostop do drţavljanstva v Sloveniji ureja Zakon o drţavljanstvu Republike Slovenije 

(ZDRS). Moţnost pridobitve drţavljanstva po rodu (načelo krvne zveze) je v Sloveniji moţno 

le za tiste tujce, ki imajo vsaj enega od staršev slovenskega drţavljana ali so posvojeni s strani 

slovenskega drţavljana (4.–7. čl.). Pridobitev drţavljanstva z rojstvom na ozemlju RS pa je 

omogočena le tistemu otroku, ki je najden ali rojen v RS in katerega starša sta neznana, ni 

znano njuno drţavljanstvo ali pa sta brez drţavljanstva (ZDRS 9. čl.). Najpogostejši, v 

Sloveniji edini način pridobitve drţavljanstva za prisilnega migranta, je torej preko 

naturalizacije. 

 

Poznamo tri načine naturalizacije, redno – po kateri mora tujec izpolniti vse določene pogoje 

– olajšano – po kateri mu ni treba zadostiti čisto vsem pogojem – in izredno – po kateri se 

                                                           
45

 Splošna deklaracija človekovih pravic – Universal Declaration of Human Rights. 1948. Sprejeta in 

razglašena z resolucijo Generalne skupščine Zdruţenih narodov št. 217 A (III), 10. decembra. 
46

 Konvencija Zdruţenih narodov o otrokovih pravicah – Convention on the Rights of the Child. 1989. 

Sprejeta z resolucijo Generalne skupščine Zdruţenih narodov št. 44/25, 20. novembra. 
47

 Konvencija o zmanjšanju števila oseb brez drţavljanstva – Convention on the Reduction of 

Statelessness, podpisana 30. avgusta 1961 v New Yorku, v veljavi od 13. decembra 1975. 
48

 Evropska konvencija o drţavljanstvu – European Convention on Nationality, podpisana 6. 

novembra 1997 v Strasbourgu, v veljavi od 1. marca 2000. 
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drţavljanstvo 'podari' osebi zaradi izjemnega prispevka k razvoju, ugledu oziroma 

prepoznavnosti Slovenije (Bešter in dr. 2008, 192). V primeru prisilnih migrantov za 

drţavljanstvo ne morejo zaprositi prosilci za mednarodno zaščito, saj imajo poseben status, po 

katerem do odločitve o prošnji ne morejo zaprositi za dovoljenje za prebivanje (ZMZ-1 34. 

čl.), ki je eden od pogojev za redno in olajšano naturalizacijo
49

. Osebe s statusom subsidiarne 

zaščite imajo v Sloveniji začasno prebivanje za čas trajanja te zaščite in lahko po njenem 

poteku zaprosijo za dovoljenje za začasno prebivanje ali za stalno prebivanje, če v RS bivajo 

neprekinjeno 5 let (ZTuj-2, 34. in 52. čl.). Po ureditvi statusa bivanja lahko po postopku redne 

naturalizacije zaprosijo za drţavljanstvo. Osebe s statusom begunca so edini med prisilnimi 

migranti, ki lahko do drţavljanstva dostopajo po postopku olajšane naturalizacije (ZDRS 12. 

čl), saj jim status velja kot dovoljenje za stalno prebivanje v RS. Praviloma se jim potni list, ki 

sluţi kot dovoljenje za bivanje, izda z veljavnostjo desetih let (ZMZ-1 111. čl.). Druţinski 

člani oseb z zaščito, ki na podlagi zdruţitve druţine z njimi bivajo v RS, lahko do 

drţavljanstva dostopajo po postopku redne naturalizacije. V primeru zakonske skupnosti, kjer 

je eden od partnerjev ţe pridobil drţavljanstvo in zveza traja vsaj 3 leta, lahko tudi drugi 

partner za drţavljanstvo zaprosi po postopku olajšane naturalizacije. Za otroke naturaliziranih 

staršev pa velja, da drţavljanstvo lahko dobijo, če ga ima vsaj eden od staršev in otrok ţivi z 

njim v RS vsaj eno leto oziroma je tukaj rojen (ZDRS, 14. čl.). 

 

Pogoji za redno naturalizacijo, ki je najpogostejši način za pridobitev drţavljanstva med 

migranti v Sloveniji, so v primerjavi z ostalimi drţavami po svetu v Sloveniji precej strogi. 

Zahteva se odpoved dosedanjemu drţavljanstvu, 10-letno bivanje v Sloveniji z urejenim 

statusom tujca
50

, zagotovljena sredstva za preţivljanje sebe in svoje druţine, znanje 

slovenščine na osnovni ravni, nekaznovanost, poravnane davčne obveznosti ter drugi pravno-

formalni pogoji (ZDRS 10. čl.). 

 

Osebe s statusom begunca imajo moţnost olajšane naturalizacije. Za njih se pogoj bivanja v 

drţavi zniţa za polovico, na 5 let neprekinjenega bivanja. Prav tako se od njih ne pričakuje 

odpovedi dosedanjemu drţavljanstvu, sicer pa tudi zanje veljajo vsi ostali pogoji, ki veljajo za 

redno naturalizacijo (ZDRS 12. čl.). 

  

                                                           
49

 Pogoj za naturalizacijo je poleg časa bivanja v Sloveniji tudi urejen status tujca. Status tujca pa 

pomeni izdano dovoljenje za začasno ali stalno bivanje (ZDRS 10. čl.). 
50

 Od tega mora zadnjih pet let bivanje v Sloveniji biti neprekinjeno. 
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13.2 Praksa in izzivi 

 

V EU praktično vse drţave drţavljanstvo pogojujejo z določeno časovno dobo bivanja v 

drţavi, znanjem uradnega jezika in nekaznovanostjo. Le nekatere pa zahtevajo še zadostna 

materialna sredstva, poznavanje druţbe in odpoved prejšnjemu drţavljanstvu (MIPEX 2015; 

Bešter in dr. 2008, 194–5). Od vseh zahtev pri nas ni v veljavi le pogoj o poznavanju druţbe. 

Slovenija ima s časovnim pogojem 10 let enega najdaljših obdobij bivanja za redno 

naturalizacijo
51

, pri tem pa je 5 let najpogostejša zahteva drugje (MIPEX 2015; Evropska 

komisija 2010, 110). Olajšano naturalizacijo za begunce opredeljuje mednarodna Konvencija 

o statusu beguncev, ki določa, da si pogodbenice »prizadevajo za pospešitev postopkov 

naturalizacije in v največji moţni meri za zmanjšanje takse in stroškov teh postopkov« (34. 

čl.). Slovenija je to storila s prepolovljeno zahtevano dobo bivanja, ki je torej pet let. Prakse 

ostalih drţav so to dobo še bolj zniţale. V Belgiji je tako doba za olajšano naturalizacijo za 

begunce dve leti, v nekaterih drţavah pa so opustili tudi zahtevo po znanju jezika (Evropska 

komisija 2010, 111). 

 

V mednarodni skupnosti se koncept dvojnega drţavljanstva pojavlja kot pravna stvarnost, saj 

se mu je z manjšinami in begunci danes ţe teţko izogniti. Slovenska politika je tako ena 

redkih, ki vztraja na prepovedi dvojnega drţavljanstva in ne sledi trendom. Večina ostalih 

'zahodnih' drţav se je to področje raje odločila regulirati ločeno od politik integracije (MIPEX 

2015) ali pa so opredelili več izjem, ki dvojno drţavljanstvo dopuščajo (Bešter in dr. 2008, 

196). 

 

Skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da Slovenija še ni sprejela ustreznih mehanizmov, ki bi 

preprečevali pojavljanje otrok brez drţavljanstva na njenem ozemlju (Komisar za človekove 

pravice 2017, 11). Otroci, ki se rodijo prisilnim migrantom, so posebej izpostavljeni tveganju, 

da bodo ostali brez drţavljanstva. Običajno se rojstvo otroka v tujini prijavi na predstavništvu 

drţave (veleposlaništvu ali konzulatu), katere drţavljanstvo imajo starši, ki se nahajajo v 

tujini, s čimer otrok pridobi drţavljanstvo staršev. V primeru prisilnih migrantov, sploh oseb z 

zaščito, katerih osebni podatki se varujejo pred njeno matično drţavo, pa takšen pristop ni 

mogoč. Posledično, ker v Sloveniji pridobitev drţavljanstva po načelu teritorialnosti za te 

otroke ni moţna, ostaja pridobitev kateregakoli drţavljanstva za otroke prisilnih migrantov 

                                                           
51

 10 let je zgornja predlagana meja v Evropski konvenciji o drţavljanstvu (6. čl). 
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vprašljiva (ECRE 2017, 10). Zakon o drţavljanstvu sicer omogoča olajšano naturalizacijo za 

osebe brez drţavljanstva ob pogoju bivanja petih let, pri tem pa teţavo predstavlja to, da 

morajo imeti urejen status tujca. Kako pridobi status tujca oseba, ki je brez drţavljanstva, pa v 

naši zakonodaji še ni opredeljeno (Komisar za človekove pravice 2017, 12). 

 

13.3 Predlogi za spremembe 

 

Slovenija bi lahko sledila zgledu drugih evropskih drţav in zniţala število let, potrebnih za 

pridobitev drţavljanstva po običajnem postopku naturalizacije in po olajšanem postopku za 

begunce. V kategorijo olajšanega postopka bi lahko umestili vse osebe z mednarodno zaščito, 

tudi osebe s subsidiarno zaščito, saj jim skoraj na vseh področjih omogoča enako integracijo 

kot osebam s statusom begunca. Postopek pridobivanja drţavljanstva se tudi nikoli ne prične 

brez pobude posameznika. Osebe, ki bi se torej ţelele vrniti v drţavo izvora po preteku 

zaščite, za drţavljanstvo najverjetneje ne bi zaprosile. Sploh če njihova matična drţava 

dvojnega drţavljanstva ne omogoča. 

 

Ker je dvojno drţavljanstvo ţe stvarnost v sodobnem svetu in ker Slovenija od oseb, ki imajo 

slovensko drţavljanstvo in nato pridobijo še drţavljanstvo kakšne druge drţave, odpovedi 

slovenskemu drţavljanstvu ne zahteva, bi bilo smiselno enako politiko ubrati tudi do tistih 

tujcev, ki bi se ţeleli naturalizirati in izpolnijo vse druge predpisane pogoje. Tujcem bi se tako 

lahko omogočilo posedovanje dveh drţavljanstev, kar se v praksi mimo pravil ţe tako dogaja. 

 

Republika Slovenija bi morala tudi upoštevati priporočila Komisarja za človekove pravice pri 

Svetu Evrope in urediti status oseb brez drţavljanstva, jim olajšati naturalizacijo ter s svojo 

politiko aktivno preprečevati, da se na njenem ozemlju pojavljajo otroci brez drţavljanstva, še 

posebej pa bi morala preprečevati, da so osebe brez drţavljanstva otroci. 
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14 ZAKLJUČEK 

 

 

Integracija prisilnih migrantov in druţbe je po upravljanju migracijskih tokov naslednji velik 

korak, ki se ga morata Slovenija in EU sistematično lotiti, če ţelita ohraniti mir in blaginjo. 

Multikulturni pristop k integraciji, ki posameznikom omogoča ohranjanje lastne kulture ob 

spoštovanju nacionalne zakonodaje, na načelni ravni kot najboljšega sprejemajo vse drţave 

članice EU. Pri vpeljavi modela v prakso pa so drţave suverene in nimajo natančnih 

priporočil zato se na različnih področjih integracije srečujejo tudi z drţavno specifičnimi 

izzivi. Mlajšim drţavam, med katere spada tudi Slovenija, ki so bile v preteklosti predvsem 

tranzicijske in imajo manj izkušenj na področju integracije prisilnih migrantov, je soočanje z 

nenadnim večjim številom prošenj za mednarodno zaščito in posledično tudi oseb z odobreno 

zaščito pomenilo potrebo po temeljiti prenovi ter ponekod celo vzpostavitvi integracijske 

politike. Potrebno se je zavedati tudi, da se struktura migrantov in druţbena situacija stalno 

spreminjata, zato nekatere rešitve iz preteklosti niso nujno ustrezne tudi za aktualno situacijo 

(Bešter 2006, 66). Sprememba v praksi integracije pa se je v Sloveniji dogajala tudi preko 

sprememb področne zakonodaje. 

 

Namen naloge je bil na enem mestu zbrati in napraviti sistematičen pregled različnih področij 

integracije ter celotne s tem povezane zakonodaje in preveriti trenutni poloţaj prisilnih 

migrantov v Sloveniji. Zasledovali smo cilj predlagati bolj optimalen način integracije 

prisilnih migrantov ter pri področjih, ki so šibkeje razvita, najti ustrezne primere dobrih praks 

v drugih drţavah ter zbrati in najti predloge, ki bi trenutno stanje izboljšali. 

 

V prvem delu magistrske naloge smo preko temeljnih nacionalnih in evropskih pravnih aktov 

s področja integracije preučili značilnosti integracijske politike Republike Slovenije in njen 

zgodovinski razvoj. Pri tem nas je zanimalo na kakšen način se je od povečanega števila 

migrantov v EU spremenila politika integracije prisilnih migrantov v Sloveniji. Med temeljne 

pravne akte s področja integracije štejemo Ustavo RS, Resolucijo o migracijski politiki RS, 

Zakon o tujcih, Zakon o mednarodni zaščiti in Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb. Med 

naštetimi sta se v zadnjem obdobju spreminjala Zakon o tujcih in Zakon o mednarodni zaščiti, 

preučitev Resolucije o migracijski politiki iz l. 2002 pa je pokazala, da bi bil čas, da se 

posodobi tudi ta dokument, ki velja za temelj slovenske integracijske politike. 
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Zakon o tujcih so v zadnjih štirih letih dopolnili in spremenili več kot desetkrat. Kot odgovor 

na potrebe na terenu se je na področju zdruţevanja druţine, ki je v slovenski integracijski 

politiki eno najbolj vzorno urejenih področij, za osebe s priznano mednarodno zaščito dodalo 

moţnost zdruţitve tudi z drugim sorodnikom, če je oseba z njim bila v takšni skupnosti, ki je 

podobna primarni druţini (ZTuj-2C). Na ta način se je omogočilo zdruţitev bratov in sester, 

ki so bili iz definicije sicer izvzeti. Zaradi večjega števila prosilcev za zaščito in oseb s 

priznanim statusom ter potrebe po centralnem vodenju integracijske politike so lani (ponovno) 

ustanovili Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Ustanovitev UOIM je 

pomemben korak za nadaljnji razvoj integracijske politike drţave. Kljub naštetim pozitivnim 

spremembam pa je slovenska politika sprejela tudi bolj restriktivne ukrepe. V zadnji 

spremembi zakona o tujcih je namreč uzakonila moţnost omejitve vstopa migrantov v drţavo 

ter postopke hitrejše zavrnitve prošnje za azil in vrnitev v prejšnjo drţavo EU, če tam ni 

pomanjkljivosti v postopkih priznavanja zaščite. Ti ukrepi se sproţijo v primeru spremenjenih 

razmer na področju migracij, ki ogroţajo varnost drţave, kar ugotovi Drţavni zbor (ZTuj-2, 

10a in 10b čl). Skladnost sprejetih ukrepov z Ustavo na pobudo Varuhinje ČP sedaj preučuje 

tudi ustavno sodišče. 

 

Zakon o mednarodni zaščiti je za prosilce in osebe z zaščito najpomembnejši pravni akt. Tudi 

ta se je v zadnjih štirih letih spreminjal. Poleg prenosa evropskih direktiv v slovensko 

zakonodajo je bolj natančno opredelil izvajanje Dublinske uredbe in izvajanje skupnega 

evropskega azilnega sistema. Usmeritev slovenske politike v bolj restriktivno regulacijo 

migracij se kaţe tudi v tem zakonu, in sicer s sprejetjem 'odvračilnih ukrepov', ki naj bi 

preprečili zlorabe mednarodne zaščite. Ob prihodu večjega števila migrantov se lahko prične 

izvajati t. i. pospešene postopke pri obravnavi mednarodne zaščite, ki organom omogočajo, da 

osebi, ki ţeli zaprositi za mednarodno zaščito, a je zanjo hitro jasno, da ne bo izpolnila 

pogojev oz. je ne potrebuje, omogočajo skoraj takojšnjo zavrnitev prošnje (ZMZ-1 43. čl). 

Prav tako se je v zadnjem času ukinila enkratna denarna pomoč za vse osebe s priznano 

zaščito, ki nimajo lastnih sredstev in so jo sicer prejele ob izselitvi iz Integracijske hiše. Vse 

osebe z mednarodno zaščito in njihovi druţinski člani so bili v preteklosti tri leta upravičeni 

do denarne pomoči za bivanje na zasebnem naslovu. Z nedavnimi spremembami se je 

moţnost denarnega nadomestila za bivanje na zasebnem naslovu za druţinske člane oseb s 

subsidiarno zaščito ukinila. Druţinski člani beguncev denarno nadomestilo za bivanje na 

zasebnem naslovu še lahko prejmejo. Prav tako se je upravičenost do te finančne pomoči 
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skrajšala iz treh let na leto in pol, ob tem pa se prejemanje pomoči lahko podaljša za dodatno 

leto in pol v primeru redne udeleţbe na tečaju slovenskega jezika (ZMZ-1, 93. čl). 

 

Slovenska integracijska politika se je torej v zadnjem obdobju redno spreminjala, prilagajala 

evropskim zahtevam in razmeram na terenu. Pri implementaciji skupnih evropskih politik 

preselitev in premestitev, ki so bile sprejete l. 2016, Slovenija ne zaostaja, odpravila je tudi 

nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Kljub temu pa je na nacionalni ravni 

preventivno za primer mnoţičnega prihoda migrantov spremenila vso potrebno zakonodajo, ki 

ji sedaj omogoča hitro zaprtje meja in neizvajanje nudenja mednarodne zaščite. Ta ukrep, ki 

naj bi bil sicer aktiviran le v izjemni situaciji, je bil sprejet mimo smernic mednarodne in 

evropske politike in kaţe na politiko restriktivnega upravljanja migracij, ki pomembno vpliva 

tudi na področje integracije. Multikulturnemu pristopu integracije torej sledi le v primeru 

prisilnih migrantov, ki jim je zaščita odobrena, medtem ko je do same pridobitve zaščite v 

Sloveniji potrebno čez dolg in naporen postopek. 

 

Ker integracija obsega vsa področja druţbenega ţivljenja posameznika, smo se v drugem delu 

osredotočili na specifična področja integracije. Zanimalo nas je, katera so tista, ki so v 

Sloveniji slabše razvita, in zakaj ter katere ukrepe so na teh področjih sprejele drţave, ki 

veljajo za zgledne. Ob zaključku vsakega poglavja smo navedli niz ukrepov, ki bi v Sloveniji 

omogočil hitrejšo in boljšo integracijo prisilnih migrantov. Pregledali smo sledeča področja 

integracije: 

- pridobitev mednarodne zaščite; 

- začetni integracijski programi (jezik in osebni integracijski načrt); 

- nastanitev; 

- izobraţevanje; 

- zaposlovanje; 

- zdravstvo; 

- zdruţevanje druţine; 

- nediskriminacija; 

- politična participacija; 

- dostop do drţavljanstva. 

 

Med slabše razvita področja integracije v Sloveniji spadajo področje zdravstva, področje 

politične participacije in dostop do drţavljanstva, ki pa je zakonodajno sicer dobro razdelan 
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vendar močno restriktiven in nazaduje v nekaterih ukrepih. Slovenija je izjemno napredna na 

področju zdruţevanja druţine, zgledna pa pri integraciji na področju izobraţevanja in začetnih 

integracijskih programih. Področje pridobitve zaščite, nastanitve, zaposlovanja in 

nediskriminacije pa so na nekaterih točkah potrebna sprememb in so pomanjkljivo urejena. 

Do velikih razlik prihaja tudi med prosilci za zaščito, osebami s statusom begunca in osebami 

s subsidiarno zaščito. Predlagane ukrepe za spremembe in opise praks v drugih drţavah ter 

ključne izzive in prednosti za vsako od preučenih področji integracije smo strnili v spodnji 

tabeli. 

 

Tabela 14.1: Prikaz posameznih integracijskih politik po področjih 

 ZAKONODAJA POUDAREK PREDLOG UKREPOV 

PRIDOBITEV 

MEDNARODNE 

ZAŠČITE 

pomanjkljiva na 

evropski ravni, 

teţave na 

nacionalni. 

IZZIV: trajanje 

postopka reševanja 

prošnje. 

 pospešitev postopka reševanja 

prošnje (EU raven); 

 opredelitev primerov uporabe 

diskrecijske klavzule 

Dublinske uredbe. 

ZAČETNI 

INTEGRACIJSKI 

PROGRAMI: 

JEZIK in OSEBNI 

INTEGRACIJSKI 

NAČRT 

za prosilce za 

mednarodno zaščito 

je pomanjkljiva, 

saj ne opredeljuje 

moţnosti učenja 

slovenščine in 

načrta integracije 

odraslih. 

Opredeljuje pa 

moţnost učenja 

jezika za 

šoloobvezne otroke. 

 

Za osebe z 

odobreno zaščito je 

dobra, nudi triletno 

pomoč pri 

vključevanju v 

okolje. 

IZZIV: integracija 

prosilcev za mednarodno 

zaščito in (za)vrnitev po 

uspešnem začetku 

integracije. 

PREDNOST: za osebe s 

statusom mednarodne 

zaščite personaliziran 

pristop in evalvacija 

osebnega integracijskega 

načrta; povračilo 

stroškov za udeleţbo v 

programih. 

 uvedba usposabljanj in 

programov za učitelje 

slovenščine z namenom 

pridobivanja znanj 

poučevanja slovenščine kot 

tujega jezika; 

 omogočanje dodatnih 

jezikovnih tečajev, ciljno 

usmerjenih za različne 

skupine prisilnih migrantov 

(Danska učenje jezika izvaja 

pet let) 

 spodbujanje in razvoj spletnih 

jezikovnih tečajev 

 povratna informacija in 

mnenje migranta o 

uporabnosti osebnega 

integracijskega načrta; 

 moţnost osebnega 

integracijskega načrta tudi za 

prosilce, za katere obstaja 

visoka verjetnost odobritve 

(Finska, Litva, Poljska). 

NASTANITEV pomanjkljiva – 

mladoletniki brez 

spremstva so 

obravnavani glede 

na status in ne kot 

ranljiva skupina; ni 

omogoč dostop do 

neprofitnih 

stanovanj. 

IZZIV: namestitev 

mladoletnih otrok brez 

spremstva; dostop do 

neprofitnih stanovanj za 

osebe z zaščito. 

PREDNOST: obstoj 

Azilnih domov za 

prosilce, kjer imajo 

materialno oskrbo, in 

obstoj Integracijskih hiš 

za osebe s statusom. 

 omogočiti dostop do 

neprofitnih socialnih 

stanovanj osebam z 

mednarodno zaščito, saj 

spadajo med ranljive skupine 

z visokim tveganjem revščine; 

 organizirano iskanje ustrezne 

lokacije za nastanitev za 

osebe z zaščito (Švedska, 

Nova Zelandija) 

 ureditev hitrejšega izplačila 
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Moţnost denarnega 

nadomestila 18 mesecev 

(+18) po odhodu iz 

Integracijske hiše. 

socialne pomoči (sploh z 

ukinitvijo enkratne pomoči); 

 sistemska rešitev za 

namestitev mladoletnikov 

brez spremstva in prepoved 

njihove namestitve v center za 

tujce. 

IZOBRAŢEVANJE dobra – tako 

prosilci kot osebe s 

priznano 

mednarodno zaščito 

so izenačeni z 

drţavljani, a imajo 

osebe s statusom 

zaščite dodatne 

ugodnosti. 

IZZIV: priznavanje in 

vrednotenje predhodno 

doseţene izobrazbe za 

prosilce; poučevanje 

maternega jezika; 

medkulturno 

izobraţevanje.  

PREDNOST: svetovalci 

za integracijo; kritje 

stroškov prevoza do 

izobraţevalne ustanove; 

zagotavljanje dodatnih ur 

slovenščine na vseh 

ravneh izobraţevanja. 

 sprejetje enotnega pravilnika 

za pripravo individualnega 

programa za učenca tujca; 

 uvedba multikulturnih vsebin; 

 moţnost učenja materinščine 

(Finska tudi dodatne ure za 

učenje rednih predmetov v 

materinščini); 

 vzpostavitev večjezičnega 

strokovnega centra za 

informiranje o slovenskem 

šolstvu (Francija, 

Luksemburg, Irska). 

 dodatno učenje slovenščine 

naj zajame vsebine, ki se jih 

sovrstniki učijo pri pouku; 

 zaposlovanje učiteljev drugih 

kultur; 

 prenos praks med šolami. 

ZAPOSLOVANJE pomanjkljiva – 

soočanje z 

diskriminacijo, 

birokratskimi 

ovirami in 

nepoznavanjem 

jezika prisilne 

migrante uvršča 

med teţje 

zaposljive skupine, 

ki pa kot taki niso 

prepoznani v 

zakonodaji. 

IZZIV: prosilci se lahko 

vključijo na trg dela šele 

po 9 mesecih; teţava pri 

iskanju zaposlitve (jezik, 

papirji, diskriminacija); 

priznavanje kvalifikacij 

in delovne dobe. 

PREDNOST: na 

Zavodu za zaposlovanje 

zaposlen svetovalec za 

osebe z zaščito (kulturni 

mediator); informiranje o 

trgu dela v Sloveniji v 

migrantom razumljivem 

jeziku; usposabljanje na 

delovnem mestu. 

 hitrejši dostop na trg dela za 

prosilce (Švedska, Norveška; 

Kanada za vse, ki bi sicer 

prejemali finančno pomoč); 

 uvedba metod testiranja za 

priznavanje kvalifikacij in 

hitro evidentiranje pretekle 

izobrazbe in izkušenj 

(Francija, Španija, Nemčija); 

 informiranje in motiviranje 

delodajalcev; 

 vpeljava subvencij za 

zaposlitev osebe z zaščito 

(Norveška, Danska); 

 nagrade za 'naj' podjetja, ki 

omogočijo (prvo) zaposlitev 

prisilnim migrantom (Kanada, 

Danska); 

 info-točka v več jezikih. 

ZDRAVSTVO slaba – prosilci 

dostop le do 

nujnega 

zdravljenja; osebe z 

mednarodno zaščito 

so osnovno 

zavarovane, ne pa 

dopolnilno, če si 

same ne vplačujejo. 

IZZIV: dostop do 

zdravstvenih storitev – 

tudi za osebe z zaščito 

brez dopolnilnega 

zavarovanja; oskrba 

nedokumentiranih 

migrantov je kaznovana. 

PREDNOST: izenačenje 

vseh otrok z drţavljani in 

ţensk na področju 

zdravstvenih storitev za 

ţenske; obstoj PRO 

BONO ambulant. 

 poenotiti zdravstvene ocene 

ob prvem vstopu v drţavo na 

ravni EU in prisilnim 

migrantom podati pisno 

informacijo o stanju; 

 izobraţevanje zaposlenih o 

boleznih, ki so pri nas 

redkejše; o medkulturnih 

razlikah in pravicah različnih 

skupin migrantov; 

 zagotovitev tolmača ali 

medkulturnega posrednika 

(Nemčija idr.); 

 opustitev prakse prijav 
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nezakonitih migrantov; 

 določitev stalnega osebnega 

zdravnika ter osebni pristop 

pri zdravljenju (več EU 

drţav); 

 aktivnosti proti depresiji in 

dostopnost psihoterapevta. 

ZDRUŢEVANJE 

DRUŢINE 

dobra – ne 

razlikuje med 

osebami s 

subsidiarno zaščito 

in begunci, širok 

koncept druţine. 

Prosilcem za 

zaščito zdruţitev ni 

omogočena, razen v 

primeru 

mladoletnikov brez 

spremstva. 

PREDNOST: druţinski 

člani osebe z zaščito 

imajo po prihodu enak 

obseg pravic kot 

drţavljani (zaposlovanje, 

izobraţevanje, sociala); 

široka definicija druţine 

(tudi istospolni partner, 

otroci partnerja, bratje in 

sestre, če gre za 

mladoletnike …); pri 

prošnji za zdruţitev se 

dopušča moţnost, da 

dokazil ni moč pridobiti; 

ni določen časovni rok 

bivanja pred zdruţitvijo. 

 pomoč med veleposlaništvi in 

konzulati EU drţav pri 

predajanju vize in dovoljenja 

za zdruţitev na način, da bi 

najbliţje veleposlaništvo 

drţave članice EU bilo 

pristojno za predajo. 

NEDISKRIMINA-

CIJA 

dobra – načelo 

enake obravnave in 

prepoved 

diskriminacije 

opredeljena 

praktično v vseh 

področnih zakonih. 

IZZIV: uveljavitev 

nediskriminacije v 

praksi; zaznavanje in 

sankcioniranje 

sovraţnega govora proti 

migrantom; 

preprečevanje 

diskriminacije v javnih 

institucijah. 

PREDNOST: 
Zagovornik načela 

enakosti in Varuh 

človekovih pravic. 

 kadrovsko okrepiti 

Zagovornika načela enakosti; 

 izobraţevanje in osveščanje 

javnosti vseh generacij; 

 sledenje in vrednotenje javnih 

izjav politikov (v času 

kampanje v Gradcu); 

 sankcije za zaposlene in druge 

kršitelje v obliki finančnih 

kazni. 

POLITIČNA 

PARTICIPACIJA 

slaba – ugotovljene 

pravne praznine, ki 

puščajo odprta 

vprašanja moţnosti 

izvajanja političnih 

pravic za vse 

skupine. 

Odprto vprašanje 

pravice beguncev 

voliti na lokalnih 

volitvah. 

IZZIV: prepoved 

članstva v politični 

stranki, sodelovati pri 

upravljanju javnih zadev 

in vlagati peticije. 

PREDNOST: dostop do 

osnovnih neelektorskih 

pravic. 

 omogočiti tujcem članstvo v 

politični stranki; 

 jasno opredeliti moţnost 

beguncev voliti (in 

kandidirati) na (lokalnih) 

volitvah; 

 oblikovanje posvetovalnega 

telesa in/ali koordinatorjev na 

različnih ravneh. 

DOSTOP DO 

DRŢAVLJANSTVA 

slaba – pojav otrok 

brez drţavljanstva; 

prepoved dvojnega 

drţavljanstva 

odraslih; doba 

bivanja v drţavi kot 

pogoj za 

drţavljanstvo je 

najdaljša dovoljena 

v EU. 

Dostop omejen na osebe 

s priznano mednarodno 

zaščito. 

IZZIV: pojav otrok brez 

drţavljanstva. Redni 

postopek naturalizacije 

velja tudi za osebe s 

subsidiarno zaščito. 

Zahteva po odpovedi 

drţavljanstvu. 

 urediti status oseb brez 

drţavljanstva in jim olajšati 

naturalizacijo; 

 aktivna politika preprečevanja 

otrok brez drţavljanstva; 

 zniţanje pogoja bivanja za 

redno naturalizacijo iz 10 na 5 

let (ima več EU drţav) in za 

olajšano naturalizacijo iz 5 let 

na manj (Belgija le 2 leti); 

 omogočiti dvojno 

drţavljanstvo. 

Vir: Černigoj, lastna raziskava (2018). 
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Na več področjih integracije so se kot ustrezen ukrep za izboljšanje stanja izoblikovali tudi 

predlogi po dodatnem izobraţevanju in usposabljanju zaposlenih oziroma oseb, ki so v stiku s 

prisilnimi migranti (npr. o pravicah pri pridrţanju, pravicah otrok in prosilcev v zdravstvu, v 

šolstvu po vključevanju otrok s travmami v razred in vodenju medkulturnega razreda, po 

poučevanju slovenščine kot tujega jezika; organov pregona o statusu prosilcev in oseb z 

mednarodno zaščito) ter informiranju druţbe kot metodi za preprečevanje diskriminacije na 

več ravneh. Potrebno je tudi spodbujanje znanstvenega interesa za preučevanje in evalvacijo 

širših učinkov integracijskih politik (npr. efekt integracijskih načrtov na zaposlovanje, učinki 

usmerjene namestitve oseb z zaščito po Sloveniji; analiza zdravstvenega stanja prisilnih 

migrantov), če ţelimo najti ustrezne ukrepe za naslavljanje realnih potreb v praksi. 

 

Zaključimo lahko, da Slovenija svojo politiko integracije migrantov usmerja predvsem na 

prisilne migrante in nekoliko manj na druţbo. Pogosto se pozabi, da je integracija dvosmeren 

proces, ki terja tudi prilagajanje in seznanjanje druţbe ter izobraţevanje o integraciji za vse 

generacije. Multikulturni pristop k integraciji lahko v praksi zaţivi le, če ga bo sprejela tudi 

širša druţba, zato je izjemnega pomena, da pri oblikovanju integracijskih politik sodeluje čim 

več deleţnikov. Izjemno vlogo v Sloveniji imajo nevladne organizacije, ki pogosto 

prostovoljno zapolnjujejo vrzeli v integracijski politiki tam, kjer je drţavna institucionalna 

raven najšibkejša. 
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