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Izvleček:
Diplomsko delo se preučuje izbrisane prebivalce Slovenije iz registra stalnih prebivalcev.
Zaradi nepriznavanja kontinuitete bivanja (statusa stalnih prebivalcev) v Sloveniji
državljanom držav naslednic nekdanje SFRJ, so februarja 1992 postali ilegalci v
Sloveniji. Ponovno so si morali urejati osebni status. Ker so večinoma postali tujci z
dovoljenjem za začasno prebivanje (začasni prebivalci), ali pa še to ne, se jim je življenje
postavilo na glavo. Večina ekonomsko-socialnih pravic je vezanih na status stalnega
prebivalca, zaradi česar so bili so socialno izključeni na vseh področjih. Kako močna je
bila ta izključenost, je bilo odvisno od novega osebnega statusa.
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GEOGRAPHICAL INTERPRETATION OF REMOVAL OF IMMIGRANTS FROM
REGISTER OF PERMANENT RESIDENTS
Abstract:
The B.A. paper shows situation of the erased inhabitants of Slovenia, which were
citizens of former Yugoslav Republics. Because of nonrecognition of continuation of their
residency (they were permanent residents) in Slovenia, in February 1992, they became
illegal aliens in Slovenia. They had to arrange their personal status from the beginning
and in most cases they only acquired nonpermanent personal status. Most of the socioeconomic rights are attached to permanent resident status. This led to social exclusion
of the erased on different degrees, according to the newly acquired personal status.
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1. UVOD
Diplomska naloga se ukvarja s problematiko oseb izbrisanih iz registra stalnega
prebivalstva Slovenije – izbrisanih. Populacijo večinoma predstavljajo priseljenci iz
drugih republik nekdanje SFRJ in njihovi potomci, vendar so med prizadetimi tudi
posamezniki drugih etničnih pripadnosti.
Do problema pride po osamosvojitvi Slovenije, ko izbrisani zaradi različnih razlogov niso
pridobili slovenskega državljanstva. Ker ni bilo politične volje, da bi se bivšim rojakom,
ki so v Sloveniji postali tujci, priznala kontinuiteta bivanja in s tem status stalnih
prebivalcev, so ostali brez kakršnega koli statusa. Dobesedno iz ilegalnega statusa so si
ponovno urejali svoj bivalni status v Sloveniji. S tem dejanjem jim je bila izbrisana
eksistencialna podlaga za različno dolgo obdobje, odvisno od tega, kako hitro jim je
uspelo pridobiti nazaj status stalnega prebivalstva.
Diplomska naloga se osredotoča na socialno-ekonomski položaj prizadetih in njihovih
družin ter na stopnjo socialne izključenosti posameznikov v družbi po spremembi
njihovega statusa. Status stalnega prebivalca je osnova za socialno-ekonomsko varnost
tujcev v državi.
Diplomska naloga je razdeljena na dvanajst poglavij.
V drugem poglavju so opredeljeni glavni nameni naloge, ki jih bo zasledovala diplomska
naloga.
Tretje poglavje prikazuje metode kabinetnega in terenskega dela. Pri terenskem delu je
bila uporabljena metoda samoanketiranja-anketiranja po pošti.
Četrto poglavje vsebuje opredelitve pojmov, ki so pomembni za diplomsko nalogo:
državljanstvo, tujci, socialna izključenost, stalno prebivališče, register prebivalstva.
Peto poglavje na kratko prikazuje slovensko zgodovino v osemdesetih letih 20. stoletja,
od prvih trenj med republikami, preko vzpona slovenske opozicije in njene zmage na
prvih večstrankarskih volitvah, do osamosvojitve, desetdnevne vojne in priznanja
Slovenije s strani mednarodne skupnosti.
Šesto poglavje obravnava migracije v nekdanji Jugoslaviji. Notranje migracije, ki so bile
usmerjene proti Sloveniji, so bile obsežne predvsem po drugi svetovni vojni. Zaradi njih
je Slovenija postala etnično heterogena družba. V poglavju so predstavljena posamezna
obdobja priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni.
Sedmo poglavje prikazuje zakonsko podlago, ki je povzročila težave populaciji, ki jo
obravnava diplomska naloga. Sledimo zakonodaji od sprejemanja prvega Zakona o tujcih
do poskusov zakonskega reševanja problematike izbrisanih v tretjem tisočletju ter
predlogu ustavnega zakona, ki naj bi dokončno rešil problem.
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Osmo poglavje je bistveni del diplomske naloge. Analizira podatke pridobljene z
anketiranjem prizadetih posameznikov. Podatki prikazujejo situacijo v kateri so se znašli
anketiranci in načine spopadanja z nastalimi problemi.
2. NAMEN IN CILJI
Namen diplomske naloge je prikazati probleme posameznikov, ki so izgubili status
stalnega prebivalstva, ter spopadanje s temi problemi. Poseben poudarek bo na vplivu
spremembe statusa na spremembo socialnega položaja posameznikov in njihovih najožjih
družinskih članov. Pri odvzemu statusa stalnega prebivalstva se vse premalo pozornosti
posveča temu, da so bile neposredno prizadete cele družine in ne samo posamezniki, ki
jim je bil status stalnega prebivalstva odvzet.
Naloga se ukvarja z nekdanjimi sodržavljani. Nameni naloge so predvsem naslednji:
•
kratek prikaz slovenske zgodovine v osemdesetih letih 20. stoletja
•
prikaz priseljevanja notranjih migrantov iz drugih delov Jugoslavije po drugi
svetovni vojni
•
prikaz narave problemov, ki so nastali z odvzemom statusa stalnega
prebivalstva in spopadanja z njimi
Glavni cilj je geografska interpretacija celotne problematike. Posamezni cilji, ki jih bom
zasledoval pa bodo naslednji:
•
kako je prišlo do odvzema statusa; zakaj je prišlo do odvzema statusa in ali je
»izbris« ustrezno poimenovanje za nastalo problematiko
•
koliko je oseb, ki jim je bil odvzet status stalnega prebivalca
•
analiza demografskih značilnosti ciljne populacije in njihova prostorska
razporeditev
•
analiza razsežnosti nastalih problemov (sprememba statusa, socialne pravice,
ekonomska integracija, izobrazba, pravno varstvo, družinsko življenje, stiki z
okolico)
•
analiza spopadanja z nastalimi problemi
3. METODE DELA
Metode dela lahko razdelimo na kabinetno in terensko delo. Kabinetno delo se je začelo s
preučevanjem sekundarnih virov: prebiranjem množice člankov o problematiki, iskanje
literature po knjižnicah in spletu. Iz člankov se je dalo razbrati namige za nadaljnje
raziskovanje, ki je obsegalo prebiranje maloštevilne literature na to temo. Drugi del
kabinetnega dela je predstavljala analiza pravnih virov (zakonodaje), ki ureja državljanski
in tujski status ter preostale zakonodaje, ki ureja pravice tujcev. Pomemben del virov je
predstavljalo tudi medmrežje, predvsem spletne strani Državnega zbora, Ustavnega
sodišča in Uradnega lista.
Po naboru želene literature in informacij, je prišlo na vrsto terensko delo, ki ga prav tako
lahko razdelimo na dva dela: na obiskovanje inštitucij in na anketiranje.
Zaradi sledenja nekaterim informacijam, je bilo potrebno obiskati nekatere inštitucije. V
dokumentacijskem oddelku Državnega zbora je bilo moč pridobiti magnetograme starih
sej in predloge zakonov, ki nikoli niso ugledali luči sveta, a so kljub temu pomembni za
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to diplomsko nalogo. Avtorja so zanimali predvsem magnetogrami sej pred
osamosvojitvijo, ko so se sprejemali osamosvojitveni zakoni, med katerimi sta bila tudi
Zakon o državljanstvu in Zakon o tujcih. Med predlogi zakonov pa sta pomembna tako
imenovana »tehnični« in »sistemski« zakon. Prvi je bil sprejet, vendar je bil kasneje
razpisan naknadni zakonodajni referendum, s katerim je bil zakon zavrnjen, drugi pa
sploh ni bil nikoli sprejet.
Namen obiska Ministrstva za notranje zadeve je bila pridobitev predloga Ustavnega
zakona dopolnitve Ustavnega zakona o temeljni listini o osamosvojitvi Slovenije, ki naj
bi dokončno rešil problematiko. Še ena izmed obiskanih institucij je bilo Ustavno
sodišče. Pri preučevanju literature se je pojavila možnost da se nekateri interni
dokumenti, ki zelo pomagajo razjasniti okoliščine odvzema statusa prizadetim, nahajajo v
spisih ustavnega sodišča.
Drugi del terenskega dela pa je predstavljalo anketiranje. Ciljna populacija je bila
določena z uradno številko – 18305 oseb. Vendar se je pojavila težava kontaktiranja
dotičnih oseb. Zaradi varovanja osebnih podatkov ni moč pridobiti naslovov in imen
potencialnih anketirancev. Zato se je bilo potrebno obrniti na Društvo izbrisanih
prebivalcev Slovenije. S predsednikom društva je prišlo do dogovora, da se bodo ankete z
njegovo pomočjo razdelile med člane društva. S tem so bili anketiranci doseženi brez
razkritja njihovih osebnih podatkov, kar je v skladu z Zakonom varovanju osebnih
podatkov.
Osnovna avtorjeva ideja je bilo intervjuvanje posameznikov, ki pa ni bilo izvedljivo
zaradi pomanjkanja časa in dejstva, da avtor ne premore prevoznega sredstva, ki bi bilo
potrebno za obiskovanje intervjuvancev. Tako je padla odločitev o anketiranju po pošti,
ki ima svoje prednosti in slabosti. Prednosti so v večji reprezentativnosti vzorca, saj lahko
pokrijemo večje geografsko območje in zajamemo večje število enot, raziskava je bolj
organizirana ter vsi anketiranci dobijo vprašalnik ob istem času. Slabosti pa so v tem, da
je stopnja realizacije ponavadi zelo nizka (20-30%), ni nadzora nad izpolnjevanjem
vprašalnika, nimamo ažurnih informacij glede razumljivosti vprašanj (funkcionalna
nepismenost, motiviranost anketiranca, učinek vrstnega reda vprašanj), nerazumevanje
vprašalnika zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega jezika (Perspektive slovenske
integracijske politike, 2005).
Slabosti je povečalo tudi dejstvo, da predhodno ni bila opravljena pilotska raziskava, ki bi
razkrila nekatere slabosti ankete. S tem ni bilo zmanjšano število nerazumljivosti v
vprašalniku.
Vsaka anketa je vsebovala 52 vprašanj, ki so bila razdeljena v več tematskih sklopov:
demografska vprašanja, statusna vprašanja, ekonomska vprašanja, vprašanja o osebni
varnosti, vprašanja o socialnih pravicah, zdravstvenih pravicah, vprašanja o družinskem
življenju in stikih. Vsak sklop vprašanj je zgrajen na dva načina: poizvedovanje o novi
življenjski situaciji in o spopadanju z njo.
Cilj naloge je bil zaobjeti čim več prizadetih posameznikov, s čimer bi se
reprezentativnost podatkov lahko povečala. Velikost načrtovanega vzorca je bila 110
anket. Ankete so bile posredovane predsedniku društva izbrisanih v maju, prejemali pa
smo jih do konca julija, ko se je odziv anketirancev popolnoma ustavil. Pridobljenih je
bilo 51 anket, kar predstavlja dobrih 46% vseh anket. Gre za zelo dobro odzivnost
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anketirancev, saj je odziv pri anketiranju po pošti ponavadi med 20 in 30%. Vzorec je
nereprezentativen v nekaterih kontekstih (starostna struktur, spolna struktura,
zaposlitvena struktura), vendar temu navkljub dobro prikazuje tipične probleme
populacije.
Preglednica 1: Velikost pridobljenega vzorca anket
ANKETIRANJE

N

%

velikost načrtovanega vzorca
pridobljeni vzorec
neodgovori

110
51
59

100
46
54

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
Graf 1: Velikost pridobljenega vzorca anket
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4. OPREDELITEV POJMOV
4.1 DRŽAVLJANSTVO
4.1.1 Pojem državljanstva
Koncept državljanstva lahko razlagamo v ožjem (pravnem) in širšem (sociološkem)
pomenu. V ožjem pomenu se razlaga kot pravna vez med posameznikom (državljanom)
in državo ter kot izvor pravic in obveznosti, ki izhajajo iz državljanstva (Dedić, 2004).
Pomeni določeno pravno razmerje med državo in posamezno fizično osebo (Rakočević,
Debelak, 2002).V širšem pomenu pa se razlaga kot pripadnost politični skupnosti.
Korenine pojma »državljanstvo« segajo v antično Grčijo medtem, ko sodobno
državljanstvo povezujemo s pojavom nacionalne države (17., 18. stoletje). Ko se
ukvarjamo s pojmom, govorimo o »nacionalnem državljanstvu« (Dedić, 2004).
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4.1.2 Državljanstvo kot »citizenship« in »nationality«
V slovenskem jeziku koncept državljanstva združuje oba koncepta – »citizenship« in
»nationality«. »Citizenship« predstavlja »pravno razmerje med posameznikom in državo,
ki ureja sklop vzajemnih pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz tega razmerja (cv: Dedić,
2004). Koncept državljanom podeljuje določene pravice in dolžnosti ter določa
državljansko telo oziroma članstvo politične skupnosti.
Na drugi strani se koncept »nationality« ponavadi uporablja kot definicija pravnega
razmerja med posameznikom (državljanom) in državo v mednarodnem pravu. Državljan
je subjekt diplomatske zaščite države, katere državljan je (Dedić, 2003).
Državljanstvo vsebuje civilne, politične in socialne elemente. Civilno državljanstvo, ki
vsebuje svobodo izražanja, mišljenja in verovanja, pravico do lastnine, pogodbe in
pravičnega sojenja, naj bi se razvilo v 18. stoletju. Politično državljanstvo je proizvod
19. stoletja in vključuje še pravico do sodelovanja v javnih zadevah in volilno pravico.
Socialno državljanstvo pa sovpada z državo blaginje 20. stoletja in obsega še pravico do
socialne varnosti in do deleža družbene blaginje, ki zagotavlja dostojno življenje
posamezniku (cv: Dedić 2003).
V času ekonomske globalizacije suverenost nacionalnih držav izgublja na pomenu. S tem
se spreminja tudi koncept modernega državljanstva, ki je povezan z nastankom
nacionalnih držav. Na eni strani naj bi se porajalo državljanstvo, ki bi presegalo
navezanost na politično skupnost nacionalne države (npr. državljanstvo EU), po drugi
strani pa naj bi se fragmentiralo pod pritiski družbenih skupin, ki zahtevajo dejansko
enakost in ne samo formalne (Dedić, 2003).
Glede na razvoj in nastanek nacionalnih držav ločimo 3 osnovne tipe nacionalnih držav,
iz katerih so se razvili 3 koncepti državljanstva (cv: Dedić, 2004):
Nemški model: Ethnos prevladuje nad demosom. Ustanovitev nacionalne države temelji
na »naciji«. Takšen narod je zasnovan na etnični pripadnosti, jeziku in kulturi. V skladu s
tem je državljanstvo determinirano po načelu izvora (ius sanguinis).
Francoski model: Demos prevladuje nad ethnosom. Nacija je proizvod ustanovitve
nacionalne države. Zaradi tega je narod političen in je povezan s skupnim jezikom.
Ameriški model: ustava je izvor naroda. Država in nacija izvirata iz ustave, ki je osnova
za državo, nacijo in državljanstvo. Model državljanstva se ravna po načelu teritorialnosti.
V mednarodnem običajnem pravu je temeljno načelo, ki ureja področje državljanstva, da
vsaka država s svojimi zakoni oblikuje državljansko telo. S tem države uživajo precejšnjo
diskrecijo pri izvajanju svoje suverene oblasti. Vendar pa morajo, kljub vsej suverenosti,
spoštovati mednarodne konvencije, mednarodno običajno pravo in splošna pravna načela
v zvezi z državljanstvom. Državna suverenost pa se dodatno omeji pri reševanju
državnega nasledstva.
Mednarodni standardi človekovih pravic obsegajo pet načel, po katerih naj bi se države
odločale o pridobitvi in izgubi državljanstva:
•
pravica do državljanstva
načelo preprečevanja apatridnosti
•
•
prepoved arbitrarnega odvzema državljanstva
•
enakost med moškimi in ženskami
•
načelo nediskriminacije
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Načela države omejujejo kljub temu, da v celoti urejajo državljansko problematiko s
svojimi zakoni (Dedić, 2004).
4.1.3 Načini pridobitve državljanstva
Države same določajo načine in pogoje pridobitve državljanstva. V zakonodajni praksi
večine držav so uveljavljena tri glavna načela (Rakočević, Debelak, 2002):
•
načelo porekla oziroma krvne zveze (ius sanguinis)
•
teritorialno načelo oziroma načelo območja (ius soli)
•
načelo prebivališča oziroma domicila (ius domicili)
Načelo krvne zveze pomeni, da otrok dobi državljanstvo staršev, neodvisno od tega, kje
je rojen oziroma kje on in starši prebivajo.
Načelo teritorialnosti pomeni, da se državljanstvo otroka določi glede na državo, v kateri
je rojen, ne glede na državljanstvo staršev.
Načelo prebivališča pomeni, da posameznik pridobi državljanstvo države v kateri živi.
Bistvo bivanja v neki državi kaže na namen trajno ostati v državi. Ker pa je trajnost
namena ostati v državi relativna, nekateri pravni redi ločijo stalno in začasno bivanje .
Načela se večinoma uporabljajo kombinirano, ker je vsako pomanjkljivo in se dopolnjuje
z drugimi, pri čemer se eno šteje za osnovno (Rakočević, Debelak, 2002) .
Poleg že obravnavanih načel je pomembno tudi ali se državljanstvo pridobi prostovoljno
(z izjavo) ali enostransko, po sili zakona (ex lege). Najpogosteje se avtomatično pridobi
(ex lege) zaradi porekla, kjer volja posameznika ne igra nobene vloge. V vseh drugih
primerih pa se pridobi na osnovi izjave volje posameznika. Tu nastopi načelo
prostovoljnosti, ker nobena država ne more prisiliti tujca, da proti svoji volji pridobi
njeno državljanstvo. Poleg naturalizacije se državljanstvo pridobi še s sklenitvijo
zakonske zveze, z zaposlitvijo v državni službi ali zaradi določenih državnih interesov
(Rakočević, Debelak, 2002)
4.1.4 Nacionalno in postnacionalno državljanstvo
Sodobno državljanstvo je pogojeno z obstojem nacionalne države in temelji na dodelitvi
državljanskih pravic različnim delom civilne družbe in na eksluzivnem članstvu v
nacionalnem državljanskem telesu. Nacionalno državljanstvo je sestavljeno iz dveh
delov: iz pravic in identitete. Poznamo 2 idealna tipa nacionalnega državljanstva –
»civilno državljanstvo« in »etnično državljanstvo«.
»Civilno državljanstvo« temelji na pripadnosti politični skupnosti na podlagi skupnih
vrednot in participacije skozi izvajanje državljanskih pravic in dolžnosti. »Etnično
državljanstvo« definirajo partikularne identitete kot so jezik, religija, etnokulturna
identiteta itd.
Francosko državljanstvo predstavlja primer »civilnega državljanstva«, nemško pa primer
»etničnega državljanstva«. Vendar obe obliki državljanstva v praksi funkcionirata kot
nacionalno državljanstvo, ki vsebuje pravice in (nacionalno) identiteto.
Nacionalno državljanstvo se je v drugi polovici dvajsetega stoletja, kot ideologija in
institucionalna praksa, močno spremenilo. K tej spremembi je veliko prispeval vzpon
ideologije univerzalnih človekovih pravic, ki so bile prej rezervirane za državljane. Te
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pravice so bile prenesene na vse posameznike, s čimer je bil spodkopan temelj
nacionalnega državljanstva - ekskluzivnost pravic za državljane. Pojavilo se je
»postnacionalno državljanstvo«. Z njim so univerzalne človekove pravice zamenjale
državljanske pravice.
Nosilec pravic postane vsak posameznik, ne le državljan. Kljub temu pa je realnost taka,
da uresničevanje in organizacija univerzalnih pravic ostajata v pristojnosti nacionalnih
držav (Dedić, 2004)
4.1.5 Univerzalno in diferencirano državljanstvo
Nacionalno državljanstvo predstavljajo pravice in identiteta. Slednja odraža pripadnost
politični skupnosti in je definirana s strani dominantne identitete oziroma dominantnih
identitet. Zaradi tega »univerzalno državljanstvo« ni uspešno pri integriranju
posameznika oziroma skupin, ki so marginalizirane zaradi identitete, ki je vrednotena kot
manjvredna, čeprav naj bi imela formalno enake pravice. Te skupine zahtevajo dodelitev
skupinsko specifičnih pravic in državljanstva. S tem se v politično skupnost ne bi
vključevali le kot posamezniki, ampak bi njihove pravice deloma temeljile na skupinski
pripadnosti. »Diferencirano« državljanstvo, v nasprotju z »univerzalnim
državljanstvom«, posameznikom ne podeljuje samo individualnih pravic, ampak tudi
kolektivne pravice (Dedić, 2004).
4.1.6 Slovensko državljansko telo
Glede na način pridobitve slovenskega državljanstva, lahko slovensko državljansko telo
razdelimo v tri skupine (Dedić, 2003):
1. Začetno državljansko telo Republike Slovenije tvorijo osebe, ki so ob osamosvojitvi
avtomatično pridobile državljanstvo po načelu krvne zveze (ius sanguinis) oziroma so
pred razpadom SFRJ imele republiško državljanstvo SR Slovenije
2. Izjemna naturalizacija državljanov drugih republik nekdanje SFRJ v okviru
nasledstva države je zaobjela osebe, ki so pridobile slovensko državljanstvo ex lege na
podlagi 40. člena Zakona o državljanstvu (načelo ius soli)
3. Redna in izredna naturalizacija je zaobjela osebe, ki so pridobile državljanstvo z
redno (10. člen ZDRS) ali z izredno (12., 13. člen ZDRS) naturalizacijo (ius
domicili)(Dedić, 2003).
V slovenski pravni ureditvi so pri pridobitvi in (prenehanju) državljanstva uveljavljena
naslednja načela (Rakočević, Debelak, 2002):
•
prostovoljnosti
•
preprečevanja apatridnosti
efektivnosti
•
•
enakopravnosti zakonskih in nezakonskih otrok
•
načelo enakopravnosti moških in žensk
•
načelo kontinuitete

10

4.2. TUJCI
Tujec je vsakdo, ki nima državljanstva države (Republike Slovenije). Za status tujca ni
pomembna narodnost, poreklo, kraj rojstva ali druga osebna okoliščina posameznika.
4.2.1 Prebivanje tujcev
»Prebivanje« predstavlja daljše prebivanje ali stalno naselitev tujcev v državi. Prebivanje
tujcev v državi je lahko začasno ali stalno. Začasno bivanje traja daljši določen čas in je
povezano s točno določenim namenom. Stalno prebivanje traja nedoločen čas in ni
vezano na kakšen poseben namen
Tujci potrebujejo za prebivanje v državi ustrezno dovoljenje za bivanje za daljše obdobje
– bivalni naslov. Izdajajo se za določen namen prebivanja in za daljše obdobje. Namen
bivanja je zelo natančno določen in povezan z različnimi pogoji, ki jih je potrebno
utemeljiti in dokazovati njihovo izpolnjevanje. Namen tudi vpliva na časovno omejitev
izdanega dovoljenja.
Najpomembnejša razlika med dovoljenji za prebivanje je, da se ena izdajajo tujcem za
določen čas in za določen namen., druga pa se izdajajo tujcem, ki se želijo v državi
(Republiki Sloveniji) za stalno naseliti – brez časovne omejitve in opredelitve namena (v
bistvu je naselitev je že sama po sebi namen). Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, se delijo
na splošne in posebne (namen, kategorije tujcev, nevezana dovoljenja, določen čas,
nedoločen čas) (Rakočević, Debelak, 2002).
4.2.1.1 Dovoljenja za začasno prebivanje
Dovoljenja za začasno prebivanje se izdajajo za določen čas. Kot že ime pove so časovno
omejena in vezana na določen namen. Čas in namen morata biti medsebojno usklajena.
Čas za katerega se izdajajo, se razlikuje od primera do primera, odvisno od časa, ki je
potreben za uresničitev konkretnega namena. Dovoljenje je mogoče podaljševati toliko
časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena. S temi dovoljenji so tujci omejeni ne le
časovno, temveč tudi a osnovi namena. V državi lahko prebivajo samo v skladu z
namenom, za katerega je bilo dovoljenje izdano. Če je dovoljenje izdano za študij, potem
tujec v državi lahko samo študira in nič drugega (npr. dela) (Rakočević, Debelak, 2002).
4.2.1.2 Dovoljenje za stalno prebivanje
Dovoljenje za stalno prebivanje se v številnih pogledih razlikujejo od dovoljenj za
začasno prebivanje. Pravni položaj tujcev, ki pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje je
veliko bolj stabilen, kot položaj tistih z dovoljenjem za začasno prebivanje, saj je pravni
položaj prvih v številnih pogledih izenačen s pravnim položajem državljanov. Dovoljenje
tudi ni vezano na določen namen, tako, da tujcu omogoča opravljanje vseh pridobitnih in
drugih dejavnosti.
Vsi privilegiji in ugodnosti, ki jih daje to dovoljenje, izhajajo iz tujčeve izbire, da si je
državo izbral za središče svojih življenjskih interesov ter, da ima namen ostati daljši čas
ali trajno.
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Dodatni pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje je najmanj osemletno (do
2005, potem petletno) neprekinjeno prebivanje na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje (pred tem obdobjem izjeme). Izdaja dovoljenja je diskrecijska pravica
pristojnega organa, ki dovoljenja ni dolžan izdati niti v primeru izpolnjevanja vseh
predpisanih pogojev. Država sama suvereno odloča, komu bo dovolila naselitev na
svojem ozemlju.
Vendar: »Pristojni organ je dolžan omogočiti tem tujcem, če izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje, prebivanje v državi z izdajo ustreznega dovoljenja za prebivanje –
bodisi dovoljenja za začasno ali za stalno prebivanje. V primeru, da nek tujec, ki ima
pravico do prebivanja v državi izpolnjuje pogoje, ki so potrebni za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje se mu mora takšno dovoljenje tudi izdati. Stvar pristojnega organa je,
da v vsakem konkretnem primeru oceni in odloči, katero dovoljenje za prebivanje je
potrebno izdati« (Rakočević, Debelak, 2002).
4.3 REGISTER STALNEGA PREBIVALSTVA
Namen registra stalnega prebivalstva je pregled nad stanjem in gibanjem prebivalstva.
Vodi se na dveh ravneh. Na prvi ravni register vodi in vzdržuje upravna enota za
območje, za katerega je ustanovljena. Na drugi ravni pa ga za celotno državo vodi
Ministrstvo za notranje zadeve (CRP). Register vsebuje podatke o posameznikih, ki
imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji ter o posameznikih, ki so se stalno ali
začasno, vendar za več kot tri mesece, odselili iz države (Rakočević, Debelak, 2002).
Podatki za register na prvi ravni se zbirajo neposredno od posameznikov oziroma
stanodajalcev. Za register na drugi ravni pa podatke posredujejo upravljavci območnih
registrov. Register stalnega prebivalstva je povezan s Centralnim registrom prebivalstva,
ki je osrednja zbirka podatkov o prebivalcih Slovenije. V njej se nahajajo podatki o:
•
državljanih s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujcih z
dovoljenjem za stalno oziroma začasno prebivanje v državi
•
državljanih, ki so stalno ali začasno, več kot tri mesece, odsotni iz Slovenije
•
tujcih, ki nimajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje, imajo pa določene
pravice ali obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem področju, če je tako določeno z
zakonom
S Centralnim registrom prebivalstva upravlja ministrstvo za notranje zadeve. V registru
so podatki o trenutnem stanju prebivalstva, kot tudi podatki o prebivalstvu v različnih
časovnih obdobjih (Tršinar, 1999).
4.4 STALNO PREBIVALIŠČE
Stalno prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno
prebiva. Naselje je središče njegovih življenjskih interesov, ki se presojajo na osnovi
poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo na tesne in trajne povezave
med posameznikom in naseljem, kjer živi. Stalno prebivališče je za posameznika
izrednega pomena, saj v naselju realizira vrsto pravic in dolžnost (Rakočević, Debelak,
2002).
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4.5 SOCIALNA IZKLJUČENOST
»Socialna izključenost« je koncept, ki ga je Evropska skupnost začela pospešeno
uporabljati v 80. letih 20. stoletja. Označuje enega temeljnih sodobnih problemov, saj
koncept vsebuje revščino in pomanjkanje dostopa do cele vrste državljanskih
(človekovih) pravic, ali celo zanikanje le-teh (cv: Dedić, 2004). Socialna izključenost je
vprašanje družbenih odnosov, kot je pomanjkanje integracije, neprimerna družbena
participacija in pomanjkanje družbene moči.
Predstavlja proces ali mehanizme s katerimi so osebe izključene iz možnosti, ugodnosti
in pravic, ki so dostopne državljanom sodobne družbe (cv: Dedić, 2004).
Pojem »socialna izključenost« širše razumemo kot »neuspešno sodelovanje posameznika
v katerem od (pod)sistemov, ki zagotavljajo vključenost posameznika v družbo«:
•
pravni sistem – omogoča civilno vključenost in državljanske pravice
•
trg delovne sile – omogoča ekonomsko vključenost, s čimer se zagotovi osnova
socialne varnosti
•
sistem blaginje – omogoča dostop do socialnih servisov s katerimi se omogočajo
pogoji socialne varnosti
•
družinske, sosedske in prijateljske mreže – nudijo socialno oporo (cv: Dedić,
2004)
5. RAZMERE V SLOVENIJI V OSEMDESETIH LETIH 20. STOLETJA
Do začetka osemdesetih let ni bilo opaznejše opozicije v Sloveniji, ki ji je leta 1982
uspelo ustanoviti Novo Revijo. Vprašanje demokratizacije Jugoslavije se je začelo sredi
osemdesetih, ko so se stopnjevale kritike v javnih glasilih in razvojem civilne družbe.
Vrh kritik je bil dosežen ob proces proti četverici (Janša, Tasič, Zavrl, Borštner) leta
1988. Takrat je nastal Odbor za varovanje človekovih pravic, ki je postal najmočnejša
institucija civilne družbe. V okviru uradnih institucij pa je nastal Svet za varovanje
človekovih pravic in svoboščin.
V 57. številki Nove Revije, leta 1987, je bil predstavljen opozicijski nacionalni program,
ki je bil reakcija na srbski nacionalni program (memorandum SANU). Zaradi te objave je
bil urednik prisiljen odstopiti. Oblasti iz Beograda pa so zahtevale aretacije. Eno izmed
razhajanj med opozicijo in oblastjo v Sloveniji je bil tudi status Slovenije v SFRJ (Nećak,
Repe, 2003).
Leta 1988 so nastajale zveze, ki so bile predhodnice strank. V oblasti pa je prišlo, pod
vodstvom Milana Kučana, do reformnih procesov (t.i. prenoviteljska struja), s katerimi so
se odpovedali oblastnemu monopolu ter pristali na večstrankarske volitve.
V Cankarjevem domu sta, leta 1989, opozicija in oblast skupaj nastopili na zborovanju v
podporo stavkajočim rudarjem na Kosovu, ki so stavkali zaradi ukinitve avtonomije
pokrajine. Poskus oblikovanja skupnega programa pa ni uspel. Nastali sta dve izjavi.
Opozicijska Majniška deklaracija, ki je zagovarjala popolno suverenost slovenskega
naroda, in Temeljna listina Slovenije, s katero je oblast poskušala ublažiti radikalno
Majniško deklaracijo. Temeljna listina Slovenije je še poudarjala jugoslovanski okvir.
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Septembra 1989 so bila sprejeta ustavna dopolnila, ki so povečala samostojnost
Slovenije. Oblasti so prepovedale miting resnice, s katerim so hoteli srbski nacionalisti
zrušiti slovensko oblast z uličnimi protesti. S to prepovedjo in sprejetimi amandmaji si
je oblast okrepila omajan ugled v javnosti.
Novembra 1989 nastane opozicijska predvolilna koalicija Demos, januarja 1990 pa so
slovenski komunisti zapustili 14. izredni kongres ZKJ, ker so bili zavrnjeni vsi njihovi
predlogi za demokratizacijo Jugoslavije. Aprila 1990 je na prvih večstrankarskih volitvah
zmagala koalicija Demos. Vendar pa je bilo razmerje političnih sil razdeljeno skoraj na
pol. Po volitvah se je postopoma oblikovalo soglasje glede slovenske suverenosti. Zaradi
različnih pogledov na vsebino nove ustave je proces osamosvojitve zaostajal. Demos se
je odločil, da se osamosvojitev lahko izpelje tudi s plebiscitom, ki ga je podprla tudi
takratna opozicija. Na plebiscitu, ki je bil izpeljan 23.12.1990, je 88% volilnih
upravičencev (od 93% vseh prisotnih) potrdilo odločitev za samostojno Slovenijo.
Formalno pa je Slovenija ostala v Federaciji. Hrvaška in Slovenija sta februarja 1991
predlagali konfederalno ureditev, ki pa je bila zavrnjena. Po tem se je Slovenija začela
pripravljati na razdružitev. Prišlo je do zaostrovanja razmer z vojsko, ki je nekajkrat
hotela uvesti izredno stanje. Za Slovenijo je bilo neprijetno tudi to, da sta ES in ZDA
podpirali ohranitev jugoslovanske države. ES ni hotela priznati Slovenije in Hrvaške,
dokler bi obstajala možnost dogovora z Jugoslavijo. Kljub temu je slovenska skupščina
25.6.1991 sprejela zakonodajo, ki je bila potrebna za razglasitev neodvisnosti in naslednji
dan, 26.6.1991, razglasila neodvisnost.
Isti dan so enote JLA zasedle vse mejne prehode na Primorskem, naslednji dan pa je
oklepna enota prestopila mejo s Hrvaško. Pri Pogancih med Metliko in Novim mestom je
prišlo do prvega streljanja. Ponoči je krenil tudi oklepni bataljon iz Vrhnike proti Brniku,
na karavanški mejni prehod pa je bil izveden helikopterski desant. Slovensko predsedstvo
je akcije ocenilo kot poskus okupacije Slovenije in je ukazalo obrambo. Začela se je
desetdnevna vojna za Slovenijo.
ES skupnost je v Slovenijo poslala skupino opazovalcev, v Beograd pa je 28. junija
prispela trojka opazovalcev, ki je s pogajanji dosegla dogovor o prekinitvi sovražnost.
Vendar so se spopadi, dogovoru navkljub, nadaljevali do 4. julija.
Na Brionih je 7. julija prišlo do pogajanj med federacijo, Slovenijo, Hrvaško in Srbijo.
Sprejeta je bila Brionska deklaracija, s katero se je osamosvajanje Slovenije zavrlo za tri
mesece. 18. julija je zvezno predsedstvo sprejelo sklep o umiku armade iz Slovenije v
treh mesecih, ki se je 25. oktobra tudi dokončno umaknila iz Slovenije.
Eno leto po plebiscitu, 23.12.1991, je bila sprejeta še nova slovenska ustava, ki je izhajala
iz načel zahodnih demokracij: delitve oblasti, predstavniškega parlamentarnega sistema,
enakosti pred zakonom in enakih političnih in socialnoekonomskih pravic ter
zagotavljanja pravic italijanski in madžarski manjšini (Nećak, Repe,2003).
Po sprejetju ustave so se začela priznanja drugih držav. Prve, ki so priznale Slovenijo, so
bile Hrvaška in baltske države. 19. decembra je Slovenijo priznala Nemčija, januarja
1992 jo je priznal Vatikan, sledile so države ES in ostale velesile. 22. maja je bila
Slovenija sprejeta v OZN kot 176. članica. Sedemdesetletno bivanje v Jugoslaviji je bilo
končano (Repe, 1995).
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6. MIGRACIJE
Gibanje prebivalstva je posledica naravnega in mehanskega gibanja prebivalstva.
Mehansko gibanje ali migracije združujejo dva pojma: emigracije in imigracije.
Emigracije pomenijo izseljevanje iz izvorne družbe, imigracije pa priseljevanje v ciljno
družbo (Klinar, 1976).
Glede na teritorialni domet migracije delimo na notranje in zunanje. Obe skupini lahko
razdelimo še bolj natančno. Notranje migracije se delijo na mestne (lokalne), pokrajinske
(intraregionalne), republiške (interregionalne) in državne (interrepubliške). Zunanje
migracije pa lahko delimo na mednarodne (internacionalne), znotraj enega kontinenta
(intrakontinentalne) in na migracije med kontinenti (interkontinentalne) (Friganović,
1990).
6.1. NOTRANJE MIGRACIJE
Notranje migracije časovno gledano obsegajo dnevno, tedensko, sezonsko in definitivno
preseljevanje prebivalstva znotraj države. Dnevna, tedenska in definitivna gibanja so
novejšega nastanka medtem, ko so sezonska gibanja starejša gibanja. Vendar za slednja
to ne pomeni, da jih danes ni.
Sezonska gibanja so vezana na družbeno-gospodarsko manj razvita okolja z elementi
naturalne in polnaturalne pridelave. Vezana so na določena naravnogeografska okolja,
katerih izkoriščanja so odvisna od vremenskih in prostorskih značilnosti. Letni klimatski
ritem in ekstenzivnost obdelave tal vplivata na sezonsko gibanje prebivalstva in živine.
Smeri gibanja so lahko lahko krožne, eliptične, nepravilne ali nihajne. Ločimo
nomadizem in polnomadizem. Pri nomadizmu se selijo celotne skupnosti z vsem svojim
imetjem hkrati, pri polnomadizmu pa obstaja neka stalna naselitev, kamor se selilci
vračajo. Danes je takšnega gibanja malo (Friganović, 1990).
Dnevna migracija delovne sile je značilnost sodobnih razvitih držav in držav v razvoju.
Domet dnevne migracije je odvisen od razvitosti prometne infrastrukture oziroma od
razvitosti prevoznih sredstev. Lahko dosežejo več sto kilometrov v eni smeri. Dnevne
migracije so zakonitost ekonomske razvitosti družbe. Vzroki za dnevno migracijo so
različni. Ponekod prihaja do migracije , ker se deagrarizacija in industrializacija odvijata
hitreje kot urbanizacija, zaradi česar se migranti vračajo domov izven delovnih središč.
Pomembna je tudi finančna moč dnevnih migrantov, ki pogojuje krajevno dvojnost
bivanja in dela. Eden izmed vzrokov je tudi ta ,da je z razvojem privatizacije prišlo do
suburbanizacije (Friganović, 1990). Ljudje se izseljujejo iz mest tudi zaradi višje
kakovosti bivalnega okolja.
Velik problem dnevnih migrantov je velika izguba časa z migriranjem. Pot jih izčrpava in
zmanjšuje njihovo produktivnost (Friganović, 1990).
Definitivno preseljevanje je pogojeno z dejavniki gospodarskega razvoja. Močnejše
družbeno-geografske spremembe spremljajo močne migracije delovne sile iz revnejših in
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manj razvitih delov v bogate in bolj razvite dele: iz vasi v mesta, iz kmetijskih območij v
industrijske centre ter iz vzpetega sveta v nižine.
Proces močnih notranjih definitivnih migracij se je začel s klasično industrijsko
revolucijo v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji. Kasneje je zajel celo Evropo in ostale
kontinente (Friganović, 1990).
6.2 ZUNANJE MIGRACIJE
Zunanje migracije predstavljajo gibanje prebivalstva prek državne meje. Prebivalstvo
zapušča svojo državo z namenom naselitve v drugi državi oziroma delu sveta. Zunanje
migracije imajo večji prostorski domet, materialno so bolj zahtevne in socialnopsihološko kompleksnejše. Generatorji zunanjih migracij so politične krize, verska
nestrpnost, ekonomski imperativ, rasna, razredna in etnična diskriminacija, tudi želja po
odkrivanju neznanega.
Ob vsem tem so, podobno kot notranje, pogojene z ekonomskimi faktorji (push – pull
fatorji, cost benefit).
Pri zunanjih migracijah je problem adaptacije in asimilacije večji. Vendar sta oba procesa
odvisna od tega, kako priseljenci sprejeti v novem okolju, od stopnje sprememb, ki so jim
izpostavljeni, od družbene ureditve, navad in načina življenja novega okolja (Friganović,
1990).
6.3 ZNAČILNOSTI IMIGRANTSKIH MANJŠIN
Imigranti predstavljajo posebno vrsto etničnih manjšin. V primerjavi s pripadniki
avtohtone večine so največkrat deprivilegirani. Po priselitvi v novo okolje jih prizadenejo
procesi kulturnega šoka, etnonacionalizmov, ksenofobije, procesi nasprotovanj
(predsodki, stereotipi), diskriminacij, segregacij. Vzporedno s temi procesi pa potekajo
tud procesi akomodacij in akulturacij. Težko dosežejo intergacijo v imigrantsko družbo.
Druge in naslednje generacije so še vedno lahko pod vplivom tihih in drugih oblik
asimilacij (Klinar, 1993).
Imigrantske etnične skupnosti bivajo pogosto razpršeno v imigrantski družbi, kar vpliva
na manjše možnosti ohranjanja izvorne kulture. Malo številčne skupnosti imajo manj
možnosti, da opravljajo svoje funkcije zadovoljevanja kulturnih, socialnih, ekonomskih
in političnih potreb. Okrnjene so tudi možnosti gojenja stikov z izvorno družbo. Ker so
imigranti tujci, nimajo političnih pravic. S tem je omejeno tudi uresničevanje drugih
sklopov pravic in so podvrženi diskriminaciji. Njihov socialni položaj je negotov, še
posebno za imigrante brez priznanega imigrantskega statusa.
Položaj imigrantov je odvisen tudi od učinkovitosti sodelovanj med emigrantskimi in
imigrantskimi družbami, predvsem glede zagotavljanja socialno-ekonomskih pravic.
Kakorkoli že pa vseeno v migracijski politiki dominirajo interesi imigrantskih držav
(Klinar, 1993).
6.4 MIGRACIJE V SLOVENIJO IZ DRUGIH REPUBLIK SFRJ
Priseljevanje v Slovenijo iz drugih republik nekdanje Jugoslavije pred letom 1953 ni bilo
obsežno. Do leta 1962 so se priseljevali največ Slovenci. Priseljevanje iz nekdanje
Jugoslavije se je povečalo v sedemdesetih letih z zapiranjem zahodnoevropskega trga
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delovne sile. Največ imigrantov se je priselilo zaradi iskanja zaposlitve in posledično
izboljšanja življenjskih razmer. Večinoma so prihajali iz kmetijskih območij z nizko
gospodarsko rastjo in velikim naravnim prirastkom. To je vodilo v veliko stopnjo
brezposelnosti ter odlivov delovne sile. Drugi najpomembnejši razlog za priselitev je bilo
šolanje, tretji poroka, četrti pa prihod s starši (Percepcije…, 2005).
V migracijski zgodovini Slovenije predstavlja druga svetovna vojna prelomnico. Takrat
se je končalo obdobje velikega izseljevanja Slovencev (Percepcije…, 2005).
Po drugi svetovni vojni je bilo opravljenih 7 popisov prebivalstva. Za nalogo so
pomembni popisi, ki so bili opravljeni leta 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991.
Razloge za priseljevanje lahko razdelimo na:
•
Ekonomski
•
Osebne in družinske
•
Prisilne priselitve
•
Druge razloge (Percepcije.., 2005)
Priseljevanje v Slovenijo je vplivalo na spremembo narodnostne, spolne in starostne
strukture.
5.4.1 Priseljevanje v Slovenijo iz drugih delov Jugoslavije do prvega popisa leta 1948
Pred drugo svetovno vojno Slovenija ni bila gospodarsko razvita država. Ker je lahko
zaposlovala vse lastne viške agrarne delovne sile, ni bilo potrebe po delovni sili od
drugod. Iz širšega območja slovensko-hrvaške meje so bile značilne ekonomske vezi s
Hrvaško. Unitarna jugoslovanska država pa je tedaj uradnike, skupaj z družinami,
premeščala po celotnem ozemlju države.
Med drugo svetovno vojno je prihajalo do prisilnih migracij med okupacijskimi območji
v Sloveniji, v taborišča po Evropi ter tudi v nekatera območja Jugoslavije, med katerimi
je izstopala ožja Srbija. Za obdobje neposredno po drugi svetovni vojni je bil značilen
beg političnih emigrantov. Jugoslavija je vedno bolj zapirala meje ter priseljevala vojaško
osebje iz drugih republik v Slovenijo, ker je edina mejila na kapitalistične države. Drugi
dejavnik priseljevanja vojske je bilo nerešeno vprašanje zahodne meje. V vojski so
prevladovali častniki srbske narodnosti. Preseljevanje častnikov je bilo edino večje
migracijsko gibanje iz drugih jugoslovanskih republik neposredno po vojni
(Percepcije…, 2005).
V okviru centralno-planskega sistema je oblast skušala uvajati sistem planiranja
preseljevanja izobražene delovne sile, vendar je bil sistem kmalu opuščen.
Ob popisu leta 1948 je bilo več prebivalcev Slovenije rojenih v tujini kot drugje v državi,
kar kaže na šibkost migracijskih tokov med Slovenijo in ostalimi deli države. Večino
Neslovencev, ki niso bili avtohtoni, so predstavljale osebe rojene v nekdanji Jugoslaviji.
Za to obdobje je bil značilen zaprt trg delovne sile in sistem razporejanja delovne sile po
državi. Ker je bila Slovenija vir strokovnjakov, jih je bilo veliko premeščenih v druge
republike. V tem obdobju je bivalo največ Slovencev v drugih republikah, relativno in
absolutno, v primerjavi z ostalimi popisnimi obdobji.
Po vojni so v državi ostali tudi posamezniki iz drugih republik, ki so bili partizani. Po
jugoslovanskih republikah pa so po vojni naseljevali tudi vojne sirote. V Sloveniji je bil
tak dom v Preddvoru. Razen vojaških oseb, so se v Slovenijo priseljevali le posamezniki,
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ki so bili sorodstveno povezani s Slovenijo. Med njimi so prevladovali Slovenci.
Ekonomski razlogi so bili postranskega pomena (Percepcije…, 2005).
Družbenoekonomski položaj priseljencev je bil boljši od domačega prebivalstva. K temu
so pripomogli privilegiji višjih slojev vojske. Vendar pa je častnikov iz prvega
priseljenskega vala v Sloveniji ostalo malo, saj je država pogosto premeščala častnike po
Jugoslaviji. Tiste, ki so ostali, pa je vezala poroka s Slovenkami.
Priseljenci srbske narodnosti so se priseljevali predvsem v naselja, kjer so bile vojašnice.
Hrvati pa so večinoma bivali ob slovensko-hrvaški meji, tretjina vseh pa je bivala v
podravski regiji (Percepcije…, 2005).
Ob popisu leta 1948 so Slovenci predstavljali 97% vsega prebivalstva Slovenije. Iz
drugih jugoslovanskih republik so bili najštevilčnejši Hrvati (okoli 16 000), sledili pa so
jim Srbi (okoli 7 000). Makedonci, Albanci in Črnogorci niso presegli 1000 oseb (Šircelj,
2003).
Graf 2: Popis prebivalstva leta 1948
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5.4.2 Obdobje med popisoma leta 1948 in 1953
V tem obdobju je bilo za Slovenijo značilno odseljevanje prebivalstva. Negativni
migracijski saldo naj bi znašal okrog 10 000 oseb. Ob popisu 1953 je bilo več kot 43 000
oseb, ki so bile rojene v eni izmed jugoslovanskih republik, kar je pomenilo 20% več kot
leta 1948. Med priseljenimi, ki so bili rojeni izven Slovenije, je bila več kot tretjina
Slovencev, s čimer naj bi se v Slovenijo vrnilo 2 do 3 tisoč Slovencev. Razloge za velik
delež Slovencev v deležu imigrantov iz tega obdobja, gre iskati v nasilnih preselitvah in
rojstvih med drugo svetovno vojno ter v preselitvah staršev v druge dele države, kamor je
Slovenija pošiljala delež visokih državnih uradnikov. Tu predvsem izstopa območje
Srbije (Beograd). Približno polovico prirasta oseb, ki so bile rojene v Srbiji, predstavljajo
Slovenci. Hrvati so se priseljevali predvsem iz Hrvaške. Srbi pa predvsem iz Bosne, manj
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iz Hrvaške. Delež Hrvatov in Srbov (1,66% leta 1948, 1,99% leta 1953) v Sloveniji se je
povečeval tudi na račun rojstev v Sloveniji (Percepcije.., 2005).
Pripadnikov drugih narodnosti, ki so bili rojeni v drugih republikah, je bilo 7%. Prvič se
v večjem številu pojavijo Jugoslovani, katerih materni jezik je bil večinoma slovenski
(70%), kar nakazuje na opredeljevanje otrok v mešanih zakonih (Percepcije…, 2005).
Delež Slovencev v tem obdobju upade na 96%. Med drugimi etničnimi skupinami v
Sloveniji so bili najštevilčnejši Hrvati (okoli 18000), sledili so jim Srbi (okoli 11000), ki
so po številčnosti, glede na popis 1948, prehiteli Madžare. Njihovo število se je povečalo
za polovico, moški pa so predstavljali 90% populacije. Podobno spolno strukturo so imeli
tudi Makedonci in Črnogorci. Takšna struktura izhaja iz poklicne strukture. Večinoma so
bili zaposleni v vojski in policiji. Zvezne oblasti so na ta način utrjevale vojaško in
politično moč. V teh službah so bili zaposleni le slabi 3% Slovencev (Šircelj, 2003).
Pripadniki drugih jugoslovanskih narodov so predstavljali približno 63% prebivalcev
drugih etničnih skupin v Sloveniji (Percepcije…, 2005).
Ves prirast iz tega obdobja so predstavljale osebe mlajše od 30 let, največ je bilo starih 10
let oz. 15-24 let (Dolenc, 2005). Tudi leta 1953 so večino priseljencev predstavljali
častniki in drugo vojaško osebje ter njihove družine. Med večjimi občinami je bil delež
neslovenskega prebivalstva najvišji v Škofji Loki (10%) (Percepcije…, 2005).
Graf 3: Popis prebivalstva leta 1953
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5.4.3 Obdobje med popisoma leta 1953 in 1961
Petdeseta leta predstavljajo začetek skoraj tridesetletnega ekonomskega priseljevanja v
Slovenijo in vključitev BIH v te tokove. Vendar pa Slovenija kljub naraščanju
priseljevanja ni prešla iz emigracijske v imigracijsko državo. V obdobju 1953-1960 se je
iz Slovenije izselilo prek 70 000 oseb, medtem, ko se jih je priselilo 42 000. Razloge za
to lahko najdemo v odselitvi italijanskega prebivalstva iz cone B Svobodnega tržaškega
ozemlja, od koder se je do leta 1956 izselilo skoraj 24 000 oseb; v začasnem odseljevanju
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kvalificirane delovne sile v druge republike; v klasični neekonomski emigraciji
(propaganda, avanturizem, višji standard, osebni razlogi) iz Slovenije v času zaprte meje
(ilegalne emigracije) in začetka “legalnega” ekonomskega izseljevanja, ki dobi večje
razsežnosti po odprtju meje (leta 1963) (Percepcije…, 2005).
Število prebivalcev Slovenije, ki so bili rojeni izven republike, se je povečalo za 45% (na
66 000). Število rojenih v BIH se je podvojilo (kljub temu jih je bilo manj kot 10 000),
nadpovprečno se je zmanjšalo število rojenih v Srbiji in Črni gori. Dve tretjini vseh
priseljencev pa so predstavljali priseljenci rojeni na Hrvaškem (Percepcije…, 2005).
Število Hrvatov ob popisu 1961 se je povečalo na dobrih 31000 oseb, drugi
najštevilčnejši so bili Srbi (okoli 13000), tretja najštevilčnejša skupina iz drugih republik,
pa so postali Jugoslovani. Tega leta se jih je tako opredelilo slabih 3000 (Šircelj, 2003).
Pripadniki jugoslovanskih narodov so predstavljali 72% vseh etničnih Neslovencev ob
popisu 1961. Slovenci so ob popisu leta 1961 predstavljali 96% prebivalcev Slovenije
(Percepcije…, 2005).
Neposredne posledice imigracije so bile spremembe nacionalne, spolne in starostne
sestave prebivalstva Slovenije. Sprememba nacionalne sestave je bila najbolj opazna ter
kasneje predmet raznih špekulacij. Ostali vplivi pa so bili manj opazni in dolgoročnejši. Z
letom 1961 se je zaključilo obdobje, ko je v drugih republikah živelo več odseljenih iz
Slovenije, kot priseljenih iz drugih republik nekdanje Jugoslavije. Ob popisu 1961 so
Slovenci predstavljali 96% prebivalstva Slovenije (Percepcije…, 2005).
Graf 4: Popis prebivalstva leta 1961
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5.4.4 Obdobje med popisoma leta 1961 in 1971
Ob popisu prebivalstva leta 1961 je imela Slovenija negativen migracijski saldo. Po
odprtju državne meje leta 1963, se je povečalo število izseljencev slovenske narodnosti v
tujini (zdomci). Država je, po hitrem, a ekstenzivnem razvoju industrije, zašla v recesijo.
Gospodarska reforma iz leta 1965 je oblikovala model tržnega socializma, kar je imelo za
posledico zmanjšano zaposlovanje in presežne delavce. Vzporedno z nastajajočimi viški
je na trg delovne sile stopila še povojna baby-boom generacija. Pritisk brezposelnosti in
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socialnih napetosti je državo prisilil v odprtje meje in reševanje brezposelnosti z
začasnim delom v tujini. Pravico za odhod v tujino so imeli predvsem brezposelni,
vendar je državo, zaradi boljšega zaslužka, zapustil nadpovprečen delež kvalificiranih in
visoko kvalificiranih oseb. Slednje je bilo značilno predvsem za Slovenijo. Odliv
tehnične inteligence je slabo vplival na nadaljnji razvoj slovenske družbe. Na drugi strani
je bila izobrazbena raven prebivalstva, ki se je priseljevalo, nizka. Med priseljenci je bil,
zaradi dobre izobrazbe zaposlenih v JLA in drugih zveznih organih, delež oseb z vsaj
srednjo izobrazbo, višji kot pri domačem prebivalstvu. Vendar pa te razlike niso bile
velike kot pri osnovnošolski izobrazbi. Zaradi nesorazmerja med odseljenimi in
priseljenimi kvalificiranimi delavci, so bile migracije škodljive za Slovenijo, ker se ni
nadomestil delež tistih, ki so se odselili v tujino (Percepcije…, 205).
Zaradi tega, ker je zdomstvo dobilo trajni značaj, Slovenija ni postala neto imigracijska
država v šestdesetih letih, ampak šele sredi naslednjega desetletja. Iz Slovenije se je v
obdobju 1961-1970 v tujino izselilo več kot 40 000 prebivalcev, ki so bili nadomeščeni s
priseljenci iz drugih jugoslovanskih republik. V desetih letih se jih je priselilo 43 000.
Skoraj polovica jih je prišla iz Hrvaške in so prevladovali do leta 1969. Predstavljali so
polovico neavtohtonega prebivalstva. Naslednje leto je vodilno vlogo začela prevzemati
BIH. V šestdesetih letih se začne priseljevanje Albancev, zaradi vstopa Kosova v
migracijske tokove s Slovenijo. Druga izrazita izvorna območja priseljencev v Slovenijo
so bila: SZ Bosna - Bosanska Krajina, Bosanska Posavina, vzhodna Srbija, občine na
jugu Srbije ob Južni Moravi. Ta območja so ostala glavni vir priseljencev tudi kasneje.
Zmanjšalo pa se je priseljevanje iz Šumadije, Vojvodine, Like in hrvaškega Primorja
(Percepcije…, 2005).
Leto 1970 je pomenilo začetek 30 letnega obdobja pozitivnega migracijskega salda
Slovenije. Slovenci so ob popisu 1971 predstavljali 96% prebivalstva Slovenije (Dolenc,
2005). Od drugih etničnih skupin so ostali najštevilčnejši Hrvati (dobrih 40 000), sledili
so jim Srbi (20 000), Jugoslovani (6000), Muslimani (3000) (Šircelj, 2003). Pripadniki
narodov drugih delov Jugoslavije so tega leta predstavljali slabih 77% etničnih
Neslovencev (Percepcije…, 2005).
Graf 5: Popis prebivalstva leta 1971
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5.4.5 Obdobje med popisoma leta 1971 in 1981
V sedemdesetih letih je prišlo do hitre spremembe narodnostne sestave prebivalstva
Slovenije. Višek priseljevanja je bil v letih 1978 - 1980, koncentriralo pa se je v urbana
območja. Več kot 80% priseljencev je bivalo v mestih. Na to je vplival zagon
gospodarstva in izboljšanje življenjskega standarda; naftna kriza in omejevanje
priseljevanja v države zahodne Evrope; obdobje največje rodnosti v Sloveniji, kjer je
pomemben delež k številu neslovenskega prebivalstva doprineslo rojstvo druge
generacije priseljencev. Zaradi prvih dveh dejavnikov je prišlo do najintenzivnejšega
priseljevanja v Slovenijo v zgodovini. Ob popisu 1981 je bilo več kot 150 000 oseb
narodnostno neavtohtonega prebivalstva. V Slovenijo so se vračali tudi Slovenci iz
drugih republik, s čimer je bil končan proces narodnostne homogenizacije. V drugih
republikah je bilo le še 41 000 Slovencev, od katerih je polovica živela v sedmih
jugoslovanskih mestih (Zagreb, Beograd, Reka, Pula, Split, Opatija, Sarajevo)
(Percepcije…, 2005).
V obravnavanem obdobju so prevladovali priseljenci iz BIH, saj so predstavljali 40%
vseh priselitev. Z upoštevanjem začasne priselitve zaradi dela ali študija, je delež
priseljencev iz BIH presegel polovico vseh migrantov. Bosna in Kosovo sta bili območji
od koder se je priselilo več migrantov, kot jih je že bilo v Sloveniji. Najbolj se je
zmanjšal delež hrvaških priseljencev. Polovica se jih je odselila na Hrvaško, verjetno
zaradi gospodarskega razvoja republike, ki je zaradi hrvaških zdomcev v tujini
potrebovala delovno silo (Percepcije…, 2005).
Krepitev kategorije “Jugoslovan” je v tem obdobju dobila velik političen značaj, ki bi ga
lahko primerjali s “sovjetsko nacijo”. Osemdeseta leta so bila ključna za razpad
Jugoslavije, kjer sta takrat potekala dva procesa. Prvi je bil unitarizem z opredeljevanjem
za jugoslovansko nacijo. »Jugoslovan« je bil kombinacija preseljevanja, narodnostnega
mešanja, pestre nacionalne sestave ter težnje po unitarizmu. Drugi, veliko močnejši
proces, pa je bilo etnično opredeljevanje prebivalstva zaradi homogenizacije posameznih
območij v Jugoslaviji. Najmanj ljudi se je za Jugoslovane opredeljevalo v Sloveniji in
Makedoniji, dveh narodnostno najbolj homogenih republikah. V Sloveniji se je tako
opredeljevala druga generacija priseljencev, iz mešanih zakonov. Večji del tako
opredeljenih (60%) je bil rojen v Sloveniji, drugi del pa so sestavljale aktivne osebe, med
katerimi so imele pomemben delež vojaške osebe, saj je za JLA veljalo, da je bila
projugoslovansko usmerjena. Nekaj oseb pa je najbrž prešlo iz kategorije neopredeljenih.
Za polovico “jugoslovanov” je bil materni jezik slovenski (Percepcije…, 2005).
Najštevilčnejša priseljeniška skupina so ostali Hrvati, med katerimi so se kazali znaki
asimilacije in upadanje deleža med neavtohtonim prebivalstvom. Zaradi mešanih
zakonov s Slovenci so se otroci opredeljevali kot Slovenci. Ob popisu 1981 so dosegli
najvišje število v povojnem času, saj se je tako opredelilo 53000 oseb (Šircelj, 2003).
Srbi so se v tem obdobju večinoma priseljevali iz BIH. Njihovo število se je v desetletju
podvojilo - na slabih 42000 (Šircelj, 2003), kar je bilo kombinacija priseljevanja in
naravnega prirasta (ena tretjina) (Percepcije…, 2005). Druga skupina, ki je podvojila
svoje število, so bili Makedonci (3200) (Šircelj, 2003). Medtem, ko se je število
Albancev in Črnogorcev podpovprečno povečalo. Albanci so se hitro navzeli rodnostnega
obnašanja imigracijskega okolja. Število Muslimanov oz. Bošnjakov se je povečalo za 10
000. Prebivalstvo se je skoraj izključno priseljevalo iz SZ Bosne (Percepcije…, 2005).
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V tem desetletju se je v Slovenijo priselilo slabih 112 000 oseb iz drugih delov
Jugoslavije, od katerih je bilo 20% Slovencev (Šircelj, 2003). Slovenci so ob popisu 1981
predstavljali 91% prebivalstva Slovenije. Med etničnimi Neslovenci pa so narodi iz
drugih delov Jugoslavije predstavljali 87% prebivalstva (Percepcije…, 2005).
Graf 6: Popis prebivalstva leta 1981
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6.4.6 Obdobje med popisoma 1981-1991
V desetletju pred osamosvojitvijo so se migracijski tokovi v Slovenijo iz drugih republik
začeli umirjati. Gospodarska kriza v osemdesetih se je reševala s političnimi ukrepi. Rast
zaposlenosti, ob nizki produktivnosti, se je nadaljevala do 1988. Takrat so se hitro
zaostrovale razmere na trgu dela in razpadanju skupnega trga. Ob vsem tem so naraščali
nacionalizmi v republikah. Leto 1988 je bilo leto, s katerim se je zaključilo tridesetletno
obdobje ekonomskega priseljevanja v Slovenijo. Ob koncu osemdesetih se začne
uvajanje podjetništva in odpuščanje zaradi stečajev ali kot tehnoloških viškov. Začne se
izseljevanje iz Slovenije. Pri tem so bile emigracije večje, kot so jih zabeležili uradni
podatki, saj je register prebivalstva leta 1991 naštel slabih 35 000 prebivalcev več, kot
popis istega leta. Največja razlika s prejšnjim desetletjem je bila nižja intenzivnost
imigracije, ki je znašala le 60% tiste iz prejšnjega desetletja. Najobsežnejše priseljevanje
je bilo iz BIH, ki je preseglo 50% salda, z upoštevanjem začasnih selitev pa je bil delež
kar dvotretjinski. Relativno se je povečala imigracija iz Makedonije, Črne gore in
Kosova. Število priseljencev z območja slednjega, je bilo posledica politične situacije.
Ekonomskim migrantom so se pridružile družine (Percepcije…, 2005).
Pomembna značilnost migracij osemdesetih je bilo prevladujoče priseljevanje žensk
(53% vseh). Tudi tu je prednjačila BIH. Ti tokovi so posledica možnosti zaposlovanja
nekvalificirane delovne sile in združevanj družin.
Ob popisu leta 1991 se je zelo povečalo število kategorije “neznano”. Določen del
priseljencev se ni želel ali upal opredeliti. 70% narodnostno neopredeljenih se je priselilo
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iz BIH. Druga prelomnica pri popisu je bilo zmanjšanje števila pripadnikov ene skupine
iz drugih republik Jugoslavije - Hrvatov. V Sloveniji se je rodilo okoli 30%
neslovenskega prebivalstva.
Ob koncu osemdesetih so se migracijski tokovi največjih neslovenskih narodnosti
(hrvaške, srbske, bošnjaške) obrnili v nasprotno smer. Leta 1990 je selitveni saldo srbske
narodnosti po dolgih stoletjih postal negativen. Na narodnostno homogenizacijo
Slovenije kaže tudi to, da se je v desetletju iz Slovenije izselilo le 7000 Slovencev,
predvsem zaradi družinskih razmer. Podvojilo se je število priseljencev iz BIH in
Albancev. V tem obdobju se je priselilo okoli 56 000 oseb (Percepcije…, 2005).
Graf 7: Popis prebivalstva leta 1991
POPIS PREBIVALSTVA 1991
2500000
1913355

2000000

1689657

1500000
1000000
500000

52876

26577

47401

12075

lo
va
ni

Ju
go
s

Sr
bi

an
i
m
us
li
M

Hr
va
t je

Sl

SK
U

PA
J

ov
en
ci

0

Vir: Šircelj, 2003
6.5. PREHOD PRISELJENCEV V SLOVENIJI IZ NOTRANJIH V MEDNARODNE
MIGRANTE
Slovenija je bila 1991 etnično heterogena država z okoli 10% imigrantskega prebivalstva.
Slednje je bilo označeno za notranje migrante, ker so prihajali iz skupne države.
Jugoslovansko državljanstvo jim je formalno omogočalo enake človeške, socialnoekonomske, politične in kulturne pravice kot avtohtonim prebivalcem. Na osnovi stalnega
prebivališča jim je bila priznana tudi volilna pravica za tedanje zbore.
Z delom so jim bile zagotovljene socialno-ekonomske pravice (tudi njihovim članom), v
enakem obsegu kot avtohtonemu prebivalstvu. Kljub formalno zagotovljenim pravicam,
pa ni pomenilo, da v praksi niso bile kršene in da imigranti niso bili diskriminirani
(Klinar, 1993).
Ob osamosvojitvi so se razmere za priseljence iz drugih republik SFRJ spremenile. Iz
notranjih migrantov so postali mednarodni migranti. Zaradi vojaških spopadov v
Sloveniji je padlo breme agresije na pripadnike posameznih narodov. Razširili so se
pojavi ksenofobije, ki jih je socialno-ekonomska kriza še stopnjevala (Klinar, 1993).
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Težave imigrantov so stopnjevale s krizo, ker jih je bila večina z nizko izobrazbo in je
zasedala najnižja delovna mesta. Socialno-ekonomska ogroženost je izvirala iz omejitev
aktiviranja dodatnih finančnih sredstev in bolj omejenih varčevalnih možnosti, njihov
stanovanjski standard je bil nižji, zaradi višjega deleža imigrantov, ki so bili brez lastne
nepremičnine. Slabše plačana delovna mesta in brezposelnost sta pomenila veliko
nevarnost revščine (Klinar, 1993).
Med imigranti se je pojavljala zmeda in negotovost, pomanjkljivo so bili informirani o
spremenjenem statusu, predvsem glede pravic, ki se vežejo na državljanstvo. Prihajalo je
do težav s komunikacijo z izvornimi družbami: komuniciranje z družinami, prenosi
prihrankov (valutne razmere), neurejeni carinski ukrepi, neurejenost prenosa sredstev
prek novih meja za družinske in poklicne dejavnosti. Novonastale države niso imele
urejenih diplomatskih odnosov, kar je onemogočalo diplomatsko zaščito imigrantov. Vse
to je prizadelo socialno varnost imigrantov (Klinar, 1992).
Konfliktne razmere so krepile predsodke in ksenofobijo avtohtonega prebivalstva do
imigrantov iz nekdanje SFRJ zaradi etnične pripadnosti. Diskriminacijo je bilo moč
zaslediti pri zaposlovanju, odpuščanjih z dela, napredovanju, šolanju, socialnozdravstvenem varstvom. Pravice imigrantov, ki so izhajale iz delovnih razmerij, so bile
pod ravnijo teh pravic v razvitih družbah. Nastanek nove nacionalne države je ustvaril
zaplete z zdravstvenim in socialnim varstvom, pokojninami (izplačevanje, prenos), ker ni
bilo sklenjenih bilateralnih pogodb (Klinar, 1992).
7.
NEPRIZNAVANJE
KONTINUITETE
STATUSA
STALNEGA
PREBIVALSTVA IN IZBRIS IZ REGISTRA STALNIH PREBIVALCEV
SLOVENIJE
7.1. PREDPLEBISCITARNO OBDOBJE
Zaradi napetih razmer v slovenski politiki in državi nasploh, je enajst političnih strank
6.12.1990 podpisalo »Sporazum političnih strank in poslanskih skupin o skupnem
nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo«, kjer je
bilo v deveti točki zapisano »Republika Slovenija bo zagotavljala narodnostnima
skupnostma, italijanski in madžarski, kakor tudi vsem pripadnikom drugih
jugoslovanskih narodov, da se zaradi plebiscitarne odločitve ne bo spremenil njihov
sedanji politični status. Delili bodo našo skupno usodo. Republika Slovenija bo varovala
narodnostni skupnosti, pripadniki drugih jugoslovanskih narodov, ki imajo stalno
prebivališče v Sloveniji, pa bodo, če bodo to želeli, dobili državljanstvo po zakonu o
državljanstvu (Sporazum političnih strank......, 1990).«
Istega dne je bila sprejeta tudi »Izjava o dobrih namenih«. S slednjo je Skupščina
Republike Slovenije ob razpisu plebiscita želela izraziti svoje dobre namene. V prvi točki
izjave je bilo zapisano, da bo Slovenija »s plebiscitarno izraženo voljo volivcev postala
suverena, demokratična, pravna in socialna država« in da »zagotavlja vsem pripadnikom
drugih narodov in narodnosti pravico do vsestranskega kulturnega in jezikovnega
razvoja, vsem s stalnim bivališčem v Sloveniji pa, da lahko pridobijo državljanstvo, če to
želijo (Izjava o dobrih namenih, 1990).«
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Na plebiscitu je glasovalo 93,4% volilnih upravičencev (1 339 581 volivcev). Za
samostojno in neodvisno državo Slovenijo jih je glasovalo 88,5% (1 289 369 volivcev),
4% so glasovali proti, neveljavnih pa je bilo 0,9% (12 412) glasovnic. S tem je bila
sprejeta samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije (Rezultati volilne komisije,
1990).
7.2 OSAMOSVOJITEV
Ob osamosvojitvi 25.6.1991 je Skupščina Republike Slovenije sprejela Temeljno ustavno
listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Ustavni zakon za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije,
Deklaracijo o neodvisnosti ter nekaj zakonov, med njimi tudi Zakon o državljanstvu
Republike Slovenije in Zakon o tujcih.
Temeljna ustavna listina (naprej TUL) je bila sprejeta na osnovi volje izražene na
plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter na osnovi dejstva, da
je Slovenija uresničevala le del svojih suverenih pravic v SFRJ, ki ni delovala kot pravno
urejena država, v kateri so se med drugim hudo kršile tudi človekove pravice (Odlok o
razglasitvi Temeljne ustavne listine, 1991). V tretji točki TUL je zapisano, da
»Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem
osebam na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez
sleherne diskriminacije, skladno z ustavo Republike Slovenije in z veljavnimi
mednarodnimi pogodbami (Odlok o razglasitvi…, 1991).«
V Ustavnem zakonu za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (naprej UZITUL) v trinajstem členu piše
»Državljani drugih republik, ki so na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti
Republike Slovenije 23. decembra 1990 imeli prijavljeno stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in tukaj tudi dejansko živijo, so do pridobitve državljanstva Republike Slovenije
po 40. členu zakona o državljanstvu Republike Slovenije oziroma do izteka rokov po 81.
členu zakona o tujcih izenačeni v pravicah in dolžnostih z državljani Republike
Slovenije, razen v primerih iz 16. člena tega zakona (Ustavni zakon za izvedbo…,
1991).«
Šestnajsti člen UZITUL govori o lastninskih in drugih stvarnih pravicah na
nepremičninah na območju Republike Slovenije. Slednjih pravic tuje osebe niso mogle
dobiti (Ustavni zakon za izvedbo…, 1991).
V Deklaraciji o neodvisnosti pa je v peti točki med drugim zapisano, da je Republika
Slovenija pravna in socialna država v kateri bodo spoštovane človekove pravice in
državljanske svoboščine ter, da politično ali drugačno prepričanje nikoli ne bo podlaga za
kakršnokoli neenakopravnost ali razlikovanje (Deklaracija o neodvisnosti, UL RS, 1991).
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7.2.1 Državljanstvo Republike Slovenije
Slovenija je bila pred osamosvojitvijo sestavni del federalne države. Obstajalo je
republiško (slovensko) in zvezno (jugoslovansko) državljanstvo (Percepcije…, 2005).
Republika Slovenija se je ustanovila kot nova država in ni imela zgodovinske dediščine
državljanskega prava, razen republiškega državljanstva SFRJ. Bila je med nekaterimi
državami, ki so po razpadu federacij (SZ, ČS, SFRJ) izvajale politiko »ničelne opcije«.
To je pomenilo, da je bilo državljanstvo utemeljeno na osnovi prebivanja v državi v
trenutku osamosvojitve ali uveljavitve novega zakona o državljanstvu. Državljani so
avtomatično postali tisti, ki so imeli republiško in zvezno državljanstvo (Zakon o
državljanstvu Republike Slovenije, 1991). Za državljane drugih republik SFRJ, pa je bilo
določeno prehodno obdobje (Percepcije…, 2005).
Prehodne določbe v Zakonu o državljanstvu (ZDRS) so bile zapisane v 40. členu, ki je
določal ugodnejše pogoje za pridobitev državljanstva za državljane drugih republik SFRJ
s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
Prvi odstavek 40. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije se je sprva glasil
»Državljan druge republike, ki je imel na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti
Republike Slovenije, dne 23.12.1990, prijavljeno stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in tukaj tudi dejansko živi, pridobi državljanstvo Republike Slovenije, če v
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona vloži vlogo pri za notranje zadeve pristojnem
upravnem organu občine, na območju katere ima stalno prebivališče (Zakon o
državljanstvu…, 1991) .« Otroci do 18. leta starosti so lahko pridobili državljanstvo na
prošnjo staršev.
Po agresiji JLA na Slovenijo in desetdnevni vojni se je 40. člen, 14. decembra 1991,
dopolnil z dodatnim odstavkom v katerem je bilo določeno, da se ne glede na izpolnjene
pogoje stalnega bivališča in dejanskega življenja v Sloveniji, vloga za državljanstvo
zavrne, če je oseba po 26.6.1991 storila kaznivo dejanje iz 15. in 16. poglavja kazenskega
zakonika SFRJ (35 kaznivih dejanj), ki je bilo uperjeno proti Sloveniji oziroma
vrednotam iz UZITUL-a. In sicer ne glede na to, kje bi bilo to dejanje storjeno. V
primeru, da je bil za storjeno kaznivo dejanje sprožen kazenski postopek, pa se je
postopek za pridobitev državljanstva prekinil, dokler ni bil postopek pravnomočno
končan. Prošnja pa se je lahko zavrnila, če so bili podani razlogi iz 8. točke 10. člena
(nevarnost za javni red in mir) Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Zakon o
dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije, UL RS, št. 30, 1991). Ta
odstavek je Ustavno sodišče kasneje razveljavilo (Odločba Ustavnega sodišča U-I-89/99,
1999).
Pri sprejemanju v državljanstvo po noveli 40. člena ZDRS, je imelo Ministrstvo za
notranje zadeve diskrecijsko pravico pri odločanju. To je pomenilo, da je lahko zavrnilo
sprejem v državljanstvo, vendar je moralo navesti razloge zavrnitve. Na osnovi novele
zakona je bilo zavrnjenih 449 vlog. V večini primerov zavrnitev, na osnovi 3. odstavka
40. člena, je šlo za oficirje JLA in civilne osebe, ki so z obveščevalnim delom sodelovale
z varnostno službo JLA. Manjši del zavrnjenih vlog pa so predstavljale vloge storilcev
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hudih kaznivih dejanj (umorov, ropov, posilstev) ali povratnikov, za katere je obstajala
nevarnost, da bodo nadaljevali s kaznivimi dejanji (Mesojedec-Pervinšek, 1997).
Ob sprejemanju zakona o državljanstvu je Ministrstvo za notranje zadeve ocenjevalo, da
bo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije zaprosilo med sedemdeset in
osemdeset tisoč oseb. Do konca zakonsko predpisanega roka je bilo vloženih 174 168
vlog, kar je predstavljalo 8,7% stalnega prebivalstva Slovenije v letu 1991. Od teh jih je
bilo okoli 30% rojenih v Sloveniji. Do tako velike razlike med ocenami ministrstva in
dejanskim stanjem naj bi prišlo zaradi sprejetja zakona o stanovanjskih razmerjih (jeseni
1991), ki je možnost nakupa družbenih stanovanj vezal na slovensko državljanstvo. Drug
pomemben razlog za takšno število vlog, pa naj bi bil izbruh političnih napetosti in vojne
na Hrvaškem (prav tako jeseni 1991) in pa nakazovanje podobnih napetosti v Bosni in
Hercegovini. Takšna ocena tolikšnega povečanja vlog naj bi temeljila na dejstvu, da je
bilo 70% vseh vlog vloženih v zadnjem mesecu predpisanega roka (MesojedecPervinšek, 1997).
V slovensko državljanstvo je bilo sprejetih 170 996 prosilcev (98,18% vlog) in sicer
večinoma do maja 1992. 2417 vlog je bilo zavrnjenih, 234 prosilcev je med postopkom
umrlo, 302 osebi sta vlogo umaknili, 348 vlog je bilo zavrženih zaradi zamude
zakonskega roka, za 13 vlog pa je bil postopek prekinjen zaradi ugotovitve procesne
sposobnosti. Struktura državljanov po 40. členu ZDRS po kriteriju republiškega
državljanstva kaže naslednjo sliko: 78868 državljanov Bosne in Hercegovine, 58491
državljanov Hrvaške, 23461 državljanov Srbije, 5143 državljanov Makedonije, 5033
državljanov Črne gore. Starostna struktura je bila ob sprejemu v državljanstvo naslednja:
22% do 14. leta starosti, 5% od 14.-18. leta starosti, 73% starejših od 18 let (MesojedecPervinšek, 1997).
S tem je bilo vprašanje politične integracije »neetničnih« Slovencev večinoma rešeno že
na začetku procesa mednarodnega priznanja. Takšno oblikovanje državljanskega telesa
je, v povezavi z drugimi političnimi pogojevanji (demokracija, spoštovanje manjšin),
pomenilo podporo mednarodnemu priznanju Slovenije (Percepcije…, 2005).
7.3 UREJANJA STATUSA TUJCEV V SLOVENIJI
Zakon o tujcih je urejal pogoje prebivanja oziroma zadrževanja tujcev v Sloveniji, ki bi
po osamosvojitvi prišli na novo v Republiko Slovenijo. Z dvema dodatnima izjemama.
Zakon se je v bistvu ukvarjal s tremi različnim situacijami tujcev, in sicer:
z državljani drugih republik SFRJ
tujci, ki so bivali v Sloveniji še iz SFRJ ter
s tujci, ki bi prišli v Slovenijo prvič
Zakon je bil v bistvu spisan za novoprišleke z dodatnima dvema členoma, ki sta, v
prehodnem obdobju, opredeljevala status državljanov drugih republik SFRJ in status
tujcev, iz skupne države SFRJ (Zakon o tujcih,1990).
Za tujce, ki so bili tujci že v SFRJ, so bili pogoji bivanja natančno določeni v 82. členu
Zakona o tujcih, kjer je bilo v tretjem odstavku zapisano, da
»Dovoljenja za stalno prebivanje, izdana po zakonu o gibanju in prebivanju tujcev
(Uradni list SFRJ, št. 56/80, 53/85, 30/89 in 26/90) veljajo še naprej za vse tujce, ki so
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imeli ob uveljavitvi tega zakona stalno prebivališče na območju Republike Slovenije
(Zakon o tujcih, 1991).«
Iz prvega odstavka 82. člena je bilo tudi razvidno, da so bili potni listi za begunce, tujce
in osebne izkaznice za tujce izdane na osnovi Zakona o gibanju in prebivanju tujcev
(Uradni list SFRJ, št. 56/80, 53/85, 30/89 in 26/90) veljavne še dve leti po uveljavitvi
Zakona o tujcih (Zakon o tujcih, 1991).
Leta 1991 je ostalo v veljavi 568 dovoljenj za stalno prebivanje oseb, ki so imele status
tujca že pred sprejemom Zakona o tujcih (Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-284/94
1999).
Podobno kot v Zakonu o državljanstvu je bil tudi v Zakonu o tujcih dodan člen za
prehodno šestmesečno obdobje, v katerem bi državljani drugih republik SFRJ lahko
zaprosili za državljanstvo Republike Slovenije. To je bil 81. člen, ki se je glasil:
»Do dokončnosti odločbe v upravnem postopku za sprejem v državljanstvo Republike
Slovenije določbe tega zakona ne veljajo za državljane SFRJ, ki so državljani druge
republike, in v roku šest mesecev od uveljavitve zakona o državljanstvu Republike
Slovenije zaprosijo za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu
navedenega zakona.
Za državljane SFRJ, ki so državljani druge republike, ki ne zaprosijo za državljanstvo
Republike Slovenije v roku iz prejšnjega odstavka ali jim je izdana negativna odločba,
začnejo veljati določbe tega zakona dva meseca po preteku roka, v katerem bi lahko
zaprosili za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (Zakon o tujcih, 1991).«
Po zakonu sodeč, bi državljani drugih republik po 26.2.1992 postali tujci v Republiki
Sloveniji, kar je logično. Vendar v zakonu ni bil natančno definiran njihov status v
Republiki Sloveniji. Ni bilo nedvoumno zapisano, kakšen status (bili so stalni prebivalci
Slovenije) bodo imeli državljani drugih republik po preteku zakonskega roka za
pridobitev slovenskega državljanstva pod ugodnejšimi pogoji, v katerem bi postali
izenačeni z drugimi tujci. Zakonodajalec ni predvidel takšne definicije statusa, kot je le-ta
zapisana v 82. členu Zakona o tujcih, ki je drugim tujcem nedvoumno zagotavljal
nespremenjen osebni status.
V procesu sprejemanja Zakona o tujcih so bili zato podani predlogi za urejanje statusa
državljanov drugih republik SFRJ, ki se ne bi odločili za slovensko državljanstvo. Tem
ljudem, naj bi bilo z zakonom zagotovljeno, da se jim osebni status ne bo spreminjal, kot
je bilo obljubljeno pred plebiscitom. Za urejanje tega vprašanja so bili pripravljeni
nekateri amandmaji k 81. členu zakona, med drugim jih je nekaj predlagal tudi Poslanski
klub LDS . Prvi se je glasil:
»Državljanom SFRJ, ki so državljani druge republike in ne vložijo zahteve za
državljanstvo Republike Slovenije, imajo pa v Republiki Sloveniji na dan uveljavitve
tega zakona zaposlitev v Republiki Sloveniji, se izda dovoljenje za stalno prebivanje
(Popravek amandmaja k 81. členu predloga zakona o tujcih, 1991).«
Predlagatelji so predlog utemeljili s tem, da bi se s sprejetjem amandmaja delno izboljšal
položaj tistih, ki ne bi zaprosili za državljanstvo in pa predvsem položaj tistih, ki so bili
zaposleni v Sloveniji, niso pa imeli stalnega prebivališča in posledično niso mogli
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zaprositi za državljanstvo po 40. členu Zakona o državljanstvu (Amandmaji k predlogu
zakona o tujcih, 1991).
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je amandma zavrnil z obrazložitvijo, da ni
razvidno ali naj bi dovoljenje za stalno prebivališče dobili vsi zaposleni državljani drugih
republik SFRJ ali samo tisti, ki bi izpolnjevali pogoje iz 40. člena Zakona o državljanstvu
(prebivalci s stalnim prebivališčem). V primeru, da bi bil predlog amandmaja, da bi
dovoljenje za stalno prebivanje dobili tisti, ki bi izpolnjevali pogoje za pridobitev
državljanstva po 40. členu Zakona o državljanstvu (osebe s stalnim prebivališčem), pa ne
bi zaprosili za državljanstvo, bi se Izvršni svet skupščine s predlogom strinjal
(Amandmaji k predlogu Zakona o tujcih, 1991). Na osnovi tega stališča je Metka Mencin
iz LDS pripravil dva nova amandmaja. V prvem je bil podan predlog, da bi dovoljenje za
stalno prebivanje dobili vsi s stalnim prebivališčem v Sloveniji in tisti, ki so bili zaposleni
v Sloveniji. Kot alternativo v primeru, če prvi amandma ne bi bil sprejet, pa je predlagala
amandma
»Državljanom SFRJ, ki so državljani druge republike in ne vložijo zahteve za
državljanstvo RS, imajo pa v RS na dan uveljavitve tega zakona prijavljeno stalno
bivališče, se izda dovoljenje za stalno prebivanje v RS (Amandmaja k 81. členu Zakona o
tujcih, 1991).«
S sprejetjem tega predloga bi se tudi za državljane drugih republik SFRJ, ki bi, po
preteku šestmesečnega roka za pridobitev slovenskega državljanstva, postali tujci,
nedvoumno opredelil njihov osebni status v Republiki Sloveniji
Vendar pa se to ni zgodilo, kljub izjavi Izvršnega sveta skupščine RS, da podpira tak
amandma. Na glasovanju o amandmajih v Družbenopolitičnem zboru sta bila oba
predloga zavrnjena, medtem, ko je bil predlog 82. člena potrjen (Magnetogram 19. seje
Družbenopolitičnega zbora, 1991).
S tem glasovanjem je bil sprejet zakon s protiustavno praznino ki je omogočila (zakon
sam po sebi še ni odvzemal statusa) zlorabo in izničenje statusa stalnih prebivalcev in
posledično izbris državljanov drugih republik SFRJ iz registra stalnih prebivalcev. S tem
so bili državljani drugih republik SFRJ, ki niso zaprosili za slovensko državljanstvo ali pa
je bila njihova prošnja zavrnjena, obravnavani kot da bi šele prihajali v državo Slovenijo
ter so si morali na novo urejati status.
7.3.1 Prekinitev kontinuitete bivanja nekaterim tujcem in izbris prebivalstva iz registra
stalnih prebivalcev
Zakonski rok za pridobitev državljanstva Republike Slovenije, po prehodnem 40. členu
Zakona o državljanstvu, se je iztekel 26.12.1991. Za vse tiste, ki se niso odločili za
slovensko državljanstvo ali pa so dobili negativne odločbe, je dva meseca po preteku tega
roka, 26.2.1992, začel veljati Zakon o tujcih (Zakon o tujcih, 1991).
Naslednji dan, 27.2.1992, so vsi občinski organi za notranje zadeve in Mestni sekretariat
za notranje zadeve Mesta Ljubljana prejeli navodila za izvajanje Zakona o tujcih
(Izvajanje Zakona o tujcih - navodilo, 1992). Opozorjeni so bili, da je z dnem 28.2.1992,
potrebno vsem državljanom drugih republik, ki niso zaprosili za državljanstvo oziroma so
prejeli negativno odločbo, potrebno urejati status. Začelo se je razčiščevanje evidenc, za
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katerega je bil izdelan projekt računalniškega vodenja evidenc. Občinski organi so bili
opozorjeni, da so listine dotičnih oseb neveljavne tudi, če so bile izdane v Sloveniji. Ker
je predhodno prišlo do razhajanj pri tolmačenju določil o odpovedi prebivanja in prisilne
odstranitve tujcev, je bila podana natančnejša obrazložitev za ukrepanje v omenjenih
primerih. Policijske enote so do tega dne vztrajale, da je za odstranitev tujca potrebna
odločba sodišča, kar pa naj ne bi bilo pravilno, ker naj bi bila odločba potrebna v
primerih, ko tujci zakonito vstopijo in prebivajo na ozemlju države. Slednje pa očitno ni
veljalo za prizadete, ker naj bi bili ilegalno v državi. Policija je dobila pooblastila za
odstranjevanje tujcev brez odločb sodišča (Izvajanje zakona o tujcih – navodilo, 1992).
Kljub temu, da se jim je priznavalo da imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji,
se je zahtevalo ponovno urejanje statusa (Interno navodilo....,1992) s čimer se jim je
izničil status stalnih prebivalcev. Ob tem Ministrstvo za notranje zadeve upravnim
organom ni naložilo individualnega obveščanja prizadetih oseb (Odločba Ustavnega
sodišča št. U-II-1/04, 2004).
Leta 1993 (Spis Ustavnega sodišča št. U-II-1/04, 2004) se je začelo vabiti vse tujce, ki v
Sloveniji niso imeli urejenega statusa. Vabila so bila poslana s priporočeno pošto, na
osnovi izdelanega seznama. Osebe naj bi se vabilo predvidoma do konca leta 1993.
Podani sta bili dve navodili. Prvo se je nanašala na tujce, za katere bi se priporočena
pošta vrnila z označbo »odpotoval« ali »neznan«. Ti tujci so se izločali iz registra
stalnega prebivalstva na način, da se jim je spremenil status z vnešeno oznako »tujec«.
Vzporedno s tem se jih je odselilo v tujino z dnem 26.2.1992 (tiste, ki so bili prijavljeni
pred plebiscitom) ali z dnem 25.6.1991 (tiste, ki so bili prijavljeni po plebiscitu), z
opombo »81. člen ZT«. Vsem osebam, ki bi se odzvale vabilu za urejanje statusa, pa bi se
uničila osebna izkaznica. Ob tem bi se osebi pojasnilo, da lahko v Republiki Sloveniji
biva le na podlagi dovoljenja za bivanje, delovnega oziroma poslovnega vizuma. Za
ugotavljanje identitete so si morali priskrbeti nacionalno potno listino. Zaradi urejanja
bivanja v državi, se jih je napotilo na Urad za tujce. Iz registra stalnega prebivalca pa se
jih izločilo podobno kot v primerih neodziva, s to razliko, da je bila pripisana opomba »še
na območju registra« (Navodilo za izločevanje....).
Ob izločevanju se je upoštevalo različne situacije, ki so zahtevale različne obravnave.
Osebni dokumenti se niso uničevali osebam:
• ki so imele nerešeno vlogo za državljanstvo na podlagi 40. člena Zakona o
državljanstvu
•
z vročeno negativno odločbo, od vročitve katere dvomesečni rok še ni potekel,
(iz registra stalnih prebivalcev se jih ni izločilo, temveč samo opozorilo, da so
brez dovoljenja za prebivanje – ilegalno v državi)
•
ki so predložile sodbo vrhovnega sodišča s katero je bilo ugodeno tožbi in
odpravljena odločba MNZ – če so bili dokumenti že uničeni so se, na prošnjo
posameznika, naredili na novo
Medtem, ko so se dokumenti uničevali osebam:
• z vloženo vlogo za državljanstvo po drugih členih Zakona o državljanstvu
•
z vročeno negativno odločbo o sprejemu v državljanstvo, od vročitve katere je
potekel dvomesečni rok (iz registra stalnih prebivalcev se jih je izločilo z dnem
poteka dvomesečnega roka)
•
z vročeno negativno odločbo, zaradi katere so sprožili upravni spor
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Vsem tistim, ki so prejeli vabila, vendar se niso odzvali, se je ponovno poslalo vabilo po
preteku enega meseca. V kolikor se niso odzvali tudi na drugo vabilo, se je obvestilo
pristojno policijsko postajo, da se jim odvzame osebne dokumente. Iz registra se jih je
izločilo z opombo »še na območju registra«.
Razčiščevanje evidenc, ki se je začelo 28.2.1992, naj bi imelo osnovo v 5. členu
Pravilnika za prijavo oziroma. odjavo stalnega prebivališča, o obrazcu osebnega kartona
in kartona gospodinjstev ter o načinu in vzdrževanju registra stalnega prebivalstva
(Uradni list RS, št. 27, 1992). Kar je nekoliko nenavadno: razčiščevanje registra stalnega
prebivalstva z dnem 28.2.1992, naj bi temeljilo na pravilniku, ki je luč sveta ugledal
5.6.1992, veljati pa je začel še 8 dni kasneje. Pravilnik sicer govori o ločenih registrih
stalnega prebivalstva za tujce in državljane. Opravil naj bi se prenos tujcev iz enega
registra stalnih prebivalcev v drugega. Kar pa se ni zgodilo, še več – preneseni naj bi bili
v »register tujcev brez dovoljenja za stalno prebivanje«. Zakon je predvideval le dva
registra tujcev: za tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje in za tujce z dovoljenjem za
začasno prebivanje. Register za tujce brez dovoljenja za stalno prebivanje je izmišljotina,
kar je kasneje potrdilo tudi MNZ (Odločba Ustavnega sodišča U-II-1/04, 2004).
S spremembo osebnega statusa so bili prizadeti izenačeni z novoprišleki, saj se jim ni
priznalo niti preteklo bivanje v Sloveniji. Ko so posredno izvedeli za svoje nelegalno
bivanje in so hoteli zaprositi za dovoljenje za stalno prebivanje, pridobitev le-tega ni bila
možna, ker niso izpolnjevali pogoja predhodnega triletnega neprekinjenega bivanja v
državi, kar je absurdno!
26.2.1992 se je bivšim sodržavljanov, ki so postali tujci v Sloveniji in so bili do takrat
stalni prebivalci SR Slovenije, izničil status stalnih prebivalcev, kar je pomenilo brisanje
iz registra stalnih prebivalcev. Poleg tega so postali ilegalci, ker so se jim razveljavili tudi
dokumenti. Vstop in bivanje v državi sta možna samo na osnovi veljavnih dokumentov.
Postavlja se vprašanje, koliko je vseh prizadetih oseb. Slovenskega državljanstva po 40.
členu ZDRS ni pridobilo okoli 30 000 oseb, ki so imele stalno prebivališče v Sloveniji.
MNZ je leta 2007 sporočilo, da je bilo ugotovljeno, da si statusa ni uredilo 18 305 oseb,
ki jim je 26.2.1992 prenehalo stalno prebivališče. V nasprotju z večino ostalih
državljanov naslednic držav nekdanje SFRJ, ki niso pridobili državljanstva, si niso uredili
nikakršnega statusa. Zanimivo je to, da je prav ta 18000 glava množica večina in ne
obratno. Po podatkih MNZ si je od 18 305 oseb do 31.12.2006, po ZUSDDD, dovoljenje
za stalno prebivanje uredilo 12 199 oseb. Januarja 2007 pa naj bi jih bilo 4090 še vedno
brez statusa in naj bi bili odsotni iz Slovenije (Odziv MNZ…, 2007). Ti dve številki
skupaj znašata 16 289 oseb. Kaj je z razliko do 18 305, ki znaša 2016 oseb, MNZ ne pove
ničesar. K tej uradni številki oseb, je treba prišteti še tiste, ki so si status uredile že prej.
Na osnovi kombinacije Zakona o tujcih in sklepa vlade iz leta 1992, ki je priznaval
triletno predhodno neprekinjeno bivanje, so si do leta 1997 (potem je bilo zahtevano 8
letno predhodno neprekinjeno bivanje na osnovi dovoljenja za začasno bivanje) status
uredile 4803 osebe (Odločba Ustavnega sodišča U-I-284/94, 1999). Skupaj s prej
omenjenimi osebami to pomeni 21 092 oziroma 23108 oseb. Potrebno pa je prišteti še:
• Osebe, ki so pridobile slovensko državljanstvo brez predhodno urejenega statusa
ali na osnovi dovoljenja za začasno prebivanje
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•
•

Osebe, ki so si uredile status po Zakonu o tujcih, brez priznavanja predhodnega
bivanja v Sloveniji ( pri poskusu pridobitve podatkov o številu teh oseb, je MNZ
odgovorilo, da nimajo podatkov, ker jih niso obravnavali kot izbrisane)
Osebe, ki so imele 1992 status stalnega prebivalca, danes pa imajo samo
dovoljenje za začasno prebivanje, torej status začasnega prebivalca

Lahko trdimo, da takratna vlada ni priznala kontinuitete statusa stalnega prebivalca vsem
nekdanjim sodržavljanom, ki niso pridobili državljanstva. Teorije o tem, da so si nekateri
urejali status tujca, drugi pa ne, niso preveč verjetne. Zakaj bi si nekdo, ki je že imel
urejen status in mu je bilo obljubljeno, da se le-ta ne bo spreminjal, na novo urejal status.
7.4 ZAKONSKO REŠEVANJE PROBLEMATIKE
7.4.1 Odločba ustavnega sodišča leta 1999 glede ustavnosti Zakona o tujcih
Leta 1999, po petih letih od vloge za presojo ustavnosti, je Ustavno sodišče odločilo, da
je Zakon o tujcih v neskladju z ustavo, ker ni urejal vprašanja, ki bi ga moral urediti. 81.
člen Zakona o tujcih ni urejal pravnega položaja državljanov drugih držav naslednic
SFRJ. Zaradi nesprejetja amandmaja LDS k 81. členu, ki bi uredil pravni status
prizadetih, je nastala neustavna pravna praznina. Sodišče je odločilo, da Zakon o tujcih
po vsebini ne ustreza položaju državljanov drugih držav naslednic SFRJ, ker so na
ozemlju Slovenije že imeli stalno prebivališče in bili stalni prebivalci (vsaj od 23.12.1990
do 26.2.1992) v skladu z veljavnimi predpisi in so tudi dejansko živeli v državi. Položaj
teh oseb bi se moral urediti na poseben način v prehodnih določbah zakona ali s
posebnim zakon. Prav tako pa odvzem stalnega prebivališča ne bi smel biti opravljen brez
obvestila prizadetim osebam. Vlada bi morala zakonodajalcu predlagati ureditev
pravnega statusa, »ne pa s sklepom poseči v zakonodajno pristojnost« (Odločba
Ustavnega sodišča št. U-I- 284/94, 1999).
Ob tem je določilo, da se ne smejo izrekati ukrepi prisilne odstranitve tujcev, ki so imeli
23.12.1990 na območju Republike Slovenije stalno prebivališče in so dejansko tudi živeli
v državi (Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-284/94, 1999). Zaradi neustavnosti je
ustavno sodišče določilo šestmesečni rok, v katerem bi zakonodajalec moral urediti
ugotovljeno neskladje z ustavo (Odločba Ustavnega sodišča št. U-I- 284/94, 1999).
7.4.2 Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v
Republiki Sloveniji (ZUSDDD
Ugotovljeno neskladje z ustavo bi se lahko reševalo na dva načina: s prehodnimi
določbami ali z novim zakonom. Zakonodajalec se je odločil za nov zakon
Tako je bil leta 1999 sprejet Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD, 1999), s katerim se je po
navodilih Ustavnega sodišča poskušalo urediti status prizadetih oseb.
V zakonu je bilo predvideno, da državljani držav naslednic SFRJ, ki so imeli 23.12.1990
v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in so v Sloveniji tudi dejansko živeli ter tujci,
ki so 25.6.1991 prebivali v Sloveniji ter prav tako dejansko živeli v Sloveniji, lahko
pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, v primeru izpolnjevanja pogojev določenih z
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zakonom. Prošnjo za izdajo dovoljenja je bilo potrebno vložiti v treh mesecih.
(ZUSDDD, 1999; ZUSDDD, 2001). Ob sprejemanju zakona je zakonodajalec poudarjal,
da nihče ni bil brisan iz registra ter, da so prizadeti imeli možnost urejanja svojega
tujskega statusa. Osebe, ki si niso uredile državljanskega statusa naj si ne bi uredile
nikakršnega tujskega statusa. Kasneje so bile le prenesene v tujski register. Glede odločbe
ustavnega sodišča pa so dejali, da je ustavno sodišče ugotovilo in naložilo, da se zadeve z
zakonom uredijo za naprej (Magnetogram 37. izredne seje DZ, 1999).
Vendar pa je Ustavno sodišče, leta 2000, razveljavilo prvo, drugo in tretjo alinejo 3. člena
zakona. Alineje so definirale pogoje, pod katerimi se dovoljenje za stalno prebivanje ne
izda. Pogoji so bili ostrejši od tistih iz Zakona o tujcih s katerimi se lahko odpove
dovoljenje za stalno prebivanje. Zaostritev, brez kakršnih koli obrazložitev, je bila
sprejeta pri zadnji obravnavi v parlamentu. Prav tako je bil izključen prosti preudarek, ki
bi pristojnemu upravnemu organu omogočil presojo, ali se dovoljenje za stalno
prebivanje, kljub neizpolnjevanju katerega izmed razlogov, lahko izda. Seveda ob
upoštevanju okoliščin prosilca, kot so dolžina bivanja v državi, njegovih osebnih,
gospodarskih, družinskih in drugih vezi z Republiko Slovenijo, in posledic, ki bi jih
odpoved bivanja povzročila prosilcu in njegovi družini (Odločba Ustavnega sodišča št.
U-I-295/99-13, 2000). Osebe, katerih status naj bi zakon urejal, so bile zopet
diskriminirane v primerjavi z drugimi tujci.
Na osnovi te odločbe so bile, leta 2001, sprejete dopolnitve ZUSDDD (Uradni list RS,
64, 2001). V zakonu so bile upoštevane pripombe ustavnega sodišča glede 3. člena
zakona. Pogoji za odklonitev dovoljenja, so se izenačili s pogoji iz Zakona o tujcih.
Opozoriti je treba, da ta odločba ni presojala zakona kot celote, ampak samo določen člen
zakona.
Na podlagi ZUSDDD je do leta 2006 dovoljenje za stalno prebivanje pridobilo 12199
državljanov drugih republik, 189 prošenj pa je bilo še nerešenih (Odziv MNZ…, 2007). S
temi dovoljenji je bilo osebam priznano stalno prebivališče z dnem izdaje dovoljenja za
stalno prebivanje, torej le za naprej. S tem ZUSDDD ni uredil položaja prizadetih oseb za
nazaj, od leta 1992. Zakonodajalec ni upošteval odločbe ustavnega sodišča, iz katere je
izhajalo, da bi moral urediti status oseb za celotno obdobje (Odločba Ustavnega sodišča
št. U-I-246/02-28, 2003).
Leta 2003 je Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije vložilo pobudo za presojo
ustavnosti celotnega zakona.
Ustavno sodišče je ugotovilo več neskladnosti z ustavo. Zakon ni urejal pridobitve statusa
za stalno prebivanje za nazaj od 26.2.1992, onemogočal je pridobitev dovoljenja za stalno
prebivanje tistim osebam, ki so bile prisilno odstranjene iz države (ker so kot ilegalci
prebivali v državi), ni predpisoval meril za ugotavljanje »dejanskega bivanja« v državi,
določal je prekratek rok za vlogo prošnje (tri mesece) (Odločba Ustavnega sodišča št. UI-246/02-28, 2003; Poročevalec DZ, št. 86, 2003).
Poleg tega je sodišče Ministrstvu za notranje zadeve zopet naložilo, da mora prizadetim
izdati dopolnilne odločbe oziroma ugotovitvene odločbe z ugotovitvijo stalnega
prebivanja v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 dalje (8. točka odločbe) (Odločba
Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28, 2003).
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7.4.3 »Sistemski« in »tehnični« zakon
Omenjena odločba ustavnega sodišče je prisilila vlado v iskanje rešitve problema. Vlada
se je odločila pripraviti dva zakona, ki sta poznana kot »tehnični« in »sistemski« zakon.
7.4.3.1 Zakon o izvršitvi 8. točke Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I246/02-28 ali
Zakon naj bi predstavljal pravno podlago za izvršitev 8. točke odločbe ustavnega sodišče
št. U-I-246/02-28 (Uradni list RS, št. 36, 2003). S to odločbo je ustavno sodišče naložilo
Ministrstvu za notranje zadeve, da po uradni dolžnosti izda dopolnilne odločbe o stalnem
prebivanju od 26.2.1992 vsem, ki so si uredili dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu
o tujcih oziroma Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje
SFRJ v Republiki Sloveniji - ZUSDDD (Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28,
2003; Poročevalec DZ, št. 71, 2003). Predlog zakona pa je izvzemal nekatere osebe, ki so
si prav tako že uredile status:
•
osebe, ki so si pridobili dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi olajšav, s
katerimi tujcu ni bilo potrebno dejansko živeti v Republiki Sloveniji; to naj bi bili
tujci z ožjimi družinskimi člani v Sloveniji, ki so si že uredili dovoljenje za stalno
prebivanje ali pa pridobili državljanstvo (olajšava je bila združitve z družino)
•
osebe, ki so pridobile dovoljenje za začasno prebivanje ali neposredno
državljanstvo, brez predhodnega dovoljenja za začasno oziroma stalno prebivanje
(Poročevalec DZ, št. 71, 2003).
Zakon naj bi zagotovil zakonsko podlago za izdajo odločb za nazaj le za tiste osebe, ki so
že pridobile dovoljena za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Zanje naj bi obstajala
predpostavka, da so dejansko neprekinjeno živele v Sloveniji od 26.2.1992 (Poročevalec,
DZ, št. 86, 2003).
Zakon ni zadovoljil niti takratne opozicije niti prizadetih oseb. Opozicija je nasprotovala
zakonu, ker naj bi omogočal enormne odškodnine (govorilo se je o stotinah milijardah
tolarjev) in ker ni uvajal selekcije oseb. Bili so namreč mnenja, da nekateri niso živeli v
Sloveniji nepretrgoma od leta 1992 (Magnetogram 31. seje državnega zbora, 2003).
Nasprotovanje zakonu je prihajalo tudi iz vrst izbrisanih. Po odločbi sodišča bi zakon
moral priznati stalno bivanje od izbrisa 26.2.1992 vsem osebam. Ker tega ni udejanjal,
naj bi bil zato neustaven.
Kljub vsemu je bil sprejet na seji Državnega zbora 25.11.2003 (Magnetogram 31. seje
državnega zbora, 2003). Aprila 2004 je bil izveden naknadni zakonodajni referendum. Na
volišča je, zaradi bojkota, prišlo 30% volilnih upravičencev, od katerih je 94% glasovalo
proti zakonu. Na osnovi tega zakona je bilo izdanih več kot 4000 odločb, ki so
posameznikom priznavale status od dneva odvzema le-tega.
7.4.3.2 Zakon o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in
25.12.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče (ZSPTDDD)
ali »SISTEMSKI ZAKON
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Del vsebine, ki ni bil zajet v »tehničnem zakonu«, se je obravnaval v »sistemskem
zakonu«. Oba zakona skupaj naj bi v celoti izpolnila izrek odločbe Ustavnega sodišča.
Zakon naj bi, med drugim, določil:
•
upravičence do izdaje dovoljenja za stalno prebivanje (za tiste, ki še niso pridobili
le-tega)
•
opredelil kriterij »dejanskega življenja« v Sloveniji, izključil ukrep prisilne
odstranitve iz države (zaradi ilegalnega bivanja, ki je bil posledica anuliranja
statusa) kot okoliščine, ki naj bi vplivala na prekinitev dejanskega življenja,
•
upravičence do odločbe za ugotovljeno prebivanje od 26.2.1992 naprej
(Poročevalec DZ, št. 86, 2003).
Upravičenci do priznanja statusa stalnih prebivalcev, z učinkom za nazaj, po tem zakonu
naj bi bile:
•
osebe, ki so pridobile državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v Sloveniji 23.12.1990 in 25.2.1992 ter so dejansko živele v RS, ne da bi
predhodno imele dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje
•
osebe, ki bi imele le dovoljenje za začasno prebivanje
•
osebe, brez urejenega statusa
•
osebe, ki so si uredile dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje, vendar so
kasneje umrle (Poročevalec DZ, št. 86, 2003)
Predlog zakona je opredeljeval kriterije, pod katerimi se je štelo, da je kljub odsotnosti
tujca iz Republike Slovenije, pogoj dejanskega življenja izpolnjen. Kriteriji naj bi
onemogočali arbitrarnost na eni strani, na drugi pa izigravanje zakona. Določeni so bili
pozitivni in negativni kriteriji. Zakonodajalec je moral pri opredeljevanju kriterijev paziti,
da niso bili ostrejši od tistih za razveljavitev dovoljenja za stalno bivanje v Zakonu o tujci
(Poročevalec DZ, št. 86, 2003). Slednje se zgodilo v ZUSDDD.
Pozitivni kriteriji so pomenili, da je bil pogoj dejanskega življenja izpolnjen, če je oseba
zapustila Slovenijo po 26.2.1992 in odsotnost ni trajala več kot eno leto, nepretrgoma. Če
pa je odsotnost trajala dlje kot eno leto, pa je bil pogoj izpolnjen:
•
če je oseba zapustila Slovenijo zaradi resnih in utemeljenih razlogov po
26.2.1992, zaradi katerih je zagotavljal preživetje sebi ali družinskim članom,
brez lastnih sredstev za preživetje
•
če je oseba zapustila RS zaradi življenjske stiske (npr. strah pred prisilno
odstranitvijo iz države zaradi izbrisa)
•
če je oseba zapustila Slovenijo po 26.2.1992, ker jo je poslala na študij, delo ali
na zdravljenje pravna oseba iz RS ali če je bila zaposlena na ladji z matično
luko v Sloveniji
•
če je bil osebi izrečen ukrep prisilne odstranitve iz Zakona o tujcih, zaradi
ilegalnega bivanja, ki je bilo posledica odvzema statusa (Poročevalec DZ, št . 86,
2003)
Pogoj dejanskega življenja je bil izpolnjen tudi v primerih, ko je bil osebi zavrnjen vstop
v RS ker:
•
bi predstavljala finančno breme za Slovenijo
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•
•
•
•
•
•

ni imela zadostnih sredstev za preživljanje oz. za vrnitev v izvorno državo ali za
pot v tretjo državo
ni mogla utemeljiti namena in okoliščin prihoda in bivanja v državi
ni imela vstopnega vizuma za državo, kamor je potovala
ni imela dokumentov, s katerimi bi bilo možno ugotavljati istovetnosti ali pa so
bili dokumenti neveljavni
ni mogla utemeljiti namena in okoliščin prihoda in bivanja v državi
so obstajali razlogi oz. sum, da se bo zaposlila v nasprotju s predpisi (Poročevalec
DZ, št. 86, 2003).

Negativni kriteriji, ki so definirali neizpolnjevanje dejanskega bivanja v Sloveniji so bili,
v predlogu, zakona naslednji:izrečena odstranitev iz države, dokler traja čas ukrepa
•
če, je tujec evidentiran kot mednarodni prestopnik
•
če prihaja v Slovenijo z namenom izvajanja terorističnih in drugih nasilnih
dejanj, prodaje ali uživanja mamil ali z izvrševanjem drugih kaznivih dejanj
•
če prihaja z območij z nalezljivimi ali kužnimi boleznimi in nima dokazila o
cepljenju
•
če je bil tujcu zavrnjen vstop zaradi suma nevarnosti za javni red in mir, zaradi
namena izvajanja nezakonitih obveščevalnih dejavnosti, trgovanja z orožjem
•
če je prihod tujca v nasprotju s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Slovenije
•
da tujec s strani tujega sodišča ni bil obsojen za kaznivo dejanje genocida,
hudodelstva, ali hudodelstva zoper človečnost; v primeru vložene pravnomočne
obtožnice pa bi se postopek pridobitve dovoljenja za bivanje ustavil
Učinek izdane odločbe naj bi veljal od 26.2.1992 vsem, ki bi dobili izdane pozitivne
odločbe. Tisti, za katere bi se v vmesnem času ugotovilo, da so se izselili, pa bi bilo
priznano samo obdobje do izselitve (Poročevalec DZ, št. 86, 2003).
Opozicija je, opogumljena z naknadnim zakonodajnim referendumom glede »tehničnega
zakona«, vložila pobudo za predhodni zakonodajni referendum glede »sistemskega
zakona«. Državni zbor je ocenil, da je pobuda v neskladju z ustavo, in je le-to predal v
presojo Ustavnemu sodišču (Poročilo k predlogu sklepa...., 2004). Sodišče je pobudo
skoraj v celoti razglasilo za neustavno. Ena zanimivost pobude je bila v tem, da govori o
fiktivnem registru tujcev brez stalnega prebivališča (Odločba Ustavnega sodišča št. U-II1/04,2004; Pobuda volivkam in volivcem........., 2004). Druga zanimivost pobude pa je
bila v tem, da pobudniki v pobudo zapišejo, da si osebe niso mogle urediti statusa zaradi
kršitev materialnega in procesnega prava s strani upravnih organov. Le te osebe naj bi
bile namreč upravičene do priznanja statusa za nazaj (Odločba Ustavnega sodišča št. UII-04/04; Pobuda volivkam in volivcem...., 2004).
»Sistemski zakon« ni nikoli ugledal luči sveta. Leto 2004 je bilo v Sloveniji volilno leto.
Oktobra se je po dvanajstih letih zamenjala vlada. Dotedanja opozicija je prevzela oblast
in pripravila ustavni zakon za rešitev problematike.
7.4.3.3 Predlog Ustavnega zakona o dopolnitvi Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
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Po zamenjavi vlade je nova vlada predlaga rešitev problematike z ustavnim zakonom.
Predlog zakona je bil leta 2005 poslan v usklajevanje med vsemi parlamentarnimi
strankami (Za rešitev vprašanj…, 2007). Zakaj ustavni zakon? Razloga sta dva. Eden tiči
v poskusu, da bi se obšla odločba Ustavnega sodišča (ustavni zakoni ne morejo biti
predmet presojanja s strani Ustavnega sodišča), drugi razlog pa tiči v zavlačevanju
reševanja problematike. Za sprejem ustavnega zakona je potrebna dvotretjinska večina
poslancev, kar je utopično v sedanji sestavi parlamenta. Ob tem je treba poudariti, da je v
zakonu veliko neustavnih predlogov, kar je dodatni razlog za onemogočeno sprejetje
predloga zakona.
Ustavno sodišče je v vseh svojih odločbah ugotovilo, da je odvzem statusa nezakonit in
neustaven. Zahtevalo je priznanje statusa od 26.2.1992 naprej. Predlog ustavnega zakona
omogoča pridobitev statusa za nazaj le od dneva, ko je bila vložena prošnja za ponovno
urejanje statusa.
Predlog omogočan tudi obnove postopkov za tista izdana dovoljenja, ki so bila izdana po
Zakonu o tujcih in ZUSDDD, postopkov pridobivanja dovoljenja po vseh zakonih, ki so
to omogočali, v obdobju enega leta. Za odločbe izdane na podlagi »tehničnega zakona«
naj bi MNZ prav tako izvedel obnove postopkov.
Eden izmed dveh razlogov za nasprotovanje »sistemskemu zakonu« so bile tudi
odškodnine. Te namreč, po mnenju predlagateljev ustavnega zakona, niso bile omejene in
bi šle v stotine milijard takratnih tolarjev. Zaradi tega se v predlogu ustavnega zakona
dotaknejo tudi odškodnin. Predlog zakona omogoča pravico do povračila škode, ki bi jo
oškodovancu s svojim protipravnim ravnanjem storila oseba ali organ. Vendar pa
dejavnosti državnih organov, po predlogu zakona, niso bile protipravne, če so ravnali v
skladu s takratnimi predpisi tudi, če je bil predpis kasneje razveljavljen ali, če je bilo
ugotovljeno, da je bil v neskladju z ustavo (Predlog ustavnega zakona...). Omeniti je
treba, da je bila odpoved prebivanja stalnemu prebivalcu Slovenije, po Zakonu o tujcih iz
leta 1991, možna na dva načina: zaradi obsodbe na zaporno kazen 3 let oziroma, če je
vsota zapornih kazni znašala pet let (Zakon o tujcih, 1991).
Predlog ustavnega zakona naj bi opral krivde vse vpletene, kar je popolnoma nepotrebno,
ker tako ali tako nihče ne bo odgovarjal za povzročene krivice.
Upravičenci ne bi mogli pridobiti:
•
pravic, do katerih bi bili upravičeni s statusom stalnega prebivalca,
•
pravice do povračila škode, če niso vložili prošnje za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje niso izkoristili vseh pravnih sredstev,
•
pravice zahtevati odškodnine za nepremoženjsko škodo, temveč samo za
premoženjsko škodo, ki je v predlogu zakona omejena na največ 200 000 SIT.
Pravica do povračila škode zastara v zastaralnih rokih po obstoječih predpisih (3 leta), pri
čemer se »šteje, da je upravičenec izvedel za škodni dogodek najkasneje 12.3.1999«
(Predlog ustavnega zakona...., 2007)
7.5 POSLEDICE ODVZEMA STATUSA STALNEGA PREBIVALCA
Prizadeti so, po razpadu skupne države, prešli iz notranjih migrantov, kjer so bili
izenačeni v vseh pravicah, v mednarodne migrante. Pravice mednarodnih migrantov so
pogojene z njihovim statusom, ki se kaže v različnih oblikah. Dve izmed teh oblik sta
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status stalnega prebivalca in status začasnega prebivalca. Ob preteku rokov iz zakona o
tujcih jim je bil dotedanji status stalnega prebivalca izničen. Začeli so z ničle, dobesedno
iz ilegale. Namesto, da bi bili praktično izenačeni z državljani (kar omogoča status
stalnega prebivalca), so si morali najprej priskrbeti status z veliko manj pravicami - status
začasnega prebivalca. Začasno prebivanje je omejeno na največ eno leto in se lahko
zavrne, s čimer je treba zapustiti državo. Ob tem so pravice bistveno zmanjšane tako, da
so bile nekatere pravice, za katere so prizadeti več let vplačevali finančna sredstva,
nedostopne. Tako njim kot njihovim družinskim članom.
7.5.1 Ponovno urejanje dovoljenja za prebivanje
Prizadeti so bili, zaradi nezakonitega odvzema statusa, prisiljeni ponovno urejati le-tega.
Vstop in bivanje v državi je možno le na podlagi veljavne potne listine (z vizumom,
reciprociteta) ali z osebno izkaznico (reciprociteta). Pri vstopu s potno listino je tujec
lahko prebival 3 mesece oziroma toliko časa, kolikor je bilo dovoljeno na podlagi
vizuma. Pri vstopu z osebno izkaznico pa je bilo bivanje omejeno na 30 dni (Zakon o
tujcih, 1991). Ker pa so bili dokumenti prizadetih razveljavljeni 26.2.1992, so se v državi
nahajali ilegalno.
7.5.1.1 Dovoljenje za začasno prebivanje
Status so si morali urejati na način, kot, da bi šele prišli v Republiko Slovenijo. Torej
najprej s pridobitvijo dovoljenja za začasno prebivanje. Dovoljenje se je izdajalo največ
za dobo enega leta (oz. do izteka veljavnosti potne listine), ob čemer je tujec lahko bival
dlje le v skladu z določenim namenom: zaradi šolanja, specializacije, zaposlitve,
zdravljenja, opravljanja poklicne dejavnosti, zakonske zveze z državljanom, če je imel v
državi v lasti nepremičnino, užival pravico, ki je izvirala iz dela, zaradi sezonskega dela,
združitve družine, naselitve ali drugih upravičenih razlogov (Zakon o tujcih, 1991; Zakon
o tujcih, 1999). Za koliko časa se je posamezno dovoljenje izdalo, je bilo odvisno od
časa, ki je bilo potrebno za izpolnitev namena bivanja (Rakočevič, 1999).
Tujec je moral k prošnji priložiti tudi dokazila o upravičenosti razlogov in o sredstvih za
preživljanje. Ob vsem tem, pa dovoljenja za začasno (stalno) prebivanje ni mogel dobiti,
če ni izpolnjeval prejšnjih razlogov ter:
•
če je bil odstranjen iz države(za toliko časa kolikor je bil izrečen ukrep)
•
če ni imel dokumentov na osnovi katerih bi se ugotavljala istovetnost
•
če je prihajal z območij z nalezljivimi boleznimi in ni imel dokazila o cepljenju.
Začasno prebivanje se je dovoljevalo tudi iz humanitarnih razlogov (Zakon o tujcih,
1991). Ker so bili prizadeti ilegalno v državi, so bili potencialni kandidati za izgon iz
države.
Dovoljenje za začasno prebivanje omejuje tujca, saj mora bivanje v celoti uskladiti z
namenom, za katerega mu je bilo dovoljenje izdano. Če je dovoljenje izdano zaradi
študija, potem ne sme opravljati nobene pridobitne dejavnosti in podobno (Rakočevič,
1999; Zakon o tujcih, 1999).
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Bivanje na podlagi tega dovoljenja je za nekoga, ki si je ustvaril življenje v Sloveniji,
stresno. S spremembo življenjske situacije, zaradi katere bi prišlo do neizpolnjevanja
zakonsko določenih pogojev, se bivanje tujcu lahko odpove.
Za dotične osebe se je pojavil še en pomemben faktor za pridobitev dovoljenja za začasno
prebivanje – veljavna potna listina. Dovoljenje je bilo potrebno vpisati v veljavno potno
listino (Zakon o tujcih, 1991). Ker so jim bile le-te razveljavljene, so si morali urejati
druge, kar je bilo, glede na vojne razmere na območju bivše skupne države, zahtevno
opravilo.
7.5.1.2 Dovoljenje za stalno prebivanje
Dovoljenje za stalno prebivanje se je izdajalo na podlagi enakih, zakonsko določenih
pogojev kot so bili predpisani za dovoljenje za začasno prebivanje. Z eno izjemo. Do leta
1997 se je lahko izdalo na osnovi triletnega neprekinjenega bivanja v državi (Zakon o
tujcih, 1991). Med letoma 1997 in 2005 pa je bilo zahtevano osemletno neprekinjeno
bivanje v državi (Zakon o tujcih, 1997), po letu 2005 pa petletno neprekinjeno bivanje
(Zakon o tujcih, 2005) Ker se prizadetim ni priznavalo njihovo predhodno bivanje v
državi, dovoljenja za stalno prebivanje, in posledično statusa stalnih prebivalcev, niso
mogli pridobiti še več let.
Vlogi za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi začasnega prebivanja (8
let neprekinjenega bivanja) je bilo treba priložiti:
•
dokazila o sredstvih, potrebnih za preživljanje
•
dokazila o upravičenosti do dajatev iz pokojninskega ali drugega zavarovanja ter
dokazila o upravičenosti svojih razlogov za prebivanje (Rakočevič, 1999).
K temu sta bili dodani še dve omejitvi: dovoljenje se ni izdalo tujcu, ki je bil obsojen na
zaporne kazni , ki bi skupno presegale 1 leto ter čas, ki je bil prebit v zaporu se ni štel v
bivanje potrebno za izdajo dovoljenja (Zakon o tujcih, 1999). Kljub izpolnjevanju vseh
pogojev, pa je imelo MNZ diskrecijsko pravico, da je zavrnilo prošnjo za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje (Rakočevič, 1999).
7.5.2 Zaposlitev
7.5.2.1 Dovoljenje za delo
Po osamosvojitvi so državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki niso zaprosili za
državljanstvo, postali tujci v Sloveniji. S tem so si morali urejati tudi status na področju
zaposlovanja. Zaradi slabih gospodarskih razmer v državi. (visoka brezposelnost, nizke
plače, zapiranje tovarn) je Slovenija poskušala zaščiti domačo delovno silo. Zaščita se je
uredila tako, da so bili tujci med prvimi, ki so izgubili delovno mesto, delovno dovoljenje
pa so lahko pridobili le v primeru, če ni bilo ustrezne domače delovne sile (Kresal, Kresal
Šoltes, 1994).
Podlaga za sklenitev delovnega razmerja je delovno dovoljenje. Leta 1992 sta obstajali
dve vrsti delovni dovoljenj: dovoljenje na zahtevo delodajalca (naj bi bilo pravilo pri
zaposlovanju tujcev) in osebno delovno dovoljenje (naj bi se izdajala v izjemnih
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primerih). Razlika je v tem, da je posameznik z delovnim dovoljenjem na zahtevo
delodajalca lahko zaposlen le pri dotičnem delodajalcu. Dovoljenje je tudi prenehalo, ko
je prenehalo delovno razmerje. Pri osebnem dovoljenju omejitev, glede delodajalca in čas
trajanja dovoljenja, ni. Seveda do največ enega leta, za kolikor sta bili obe dovoljenji
lahko izdani (Kresal, Kresal Šoltes, 1994).
Za državljane držav naslednic SFRJ so bili določeni prehodni pogoji, ker pred
osamosvojitvijo niso bili tujci in niso potrebovali delovnega dovoljenja. Lahko so
pridobili osebno delovno dovoljenje za določen oziroma nedoločen čas. Osebno delovno
dovoljenje za nedoločen čas so lahko pridobili, če so bili na dan uveljavitve zakona
(18.7.1992) v delovnem razmerju za nedoločen čas in imeli vsaj deset let delovne dobe v
Sloveniji. Vendar pa ta opcija v praksi ni bila realna, ker se prizadetim ni upoštevalo
predhodnega bivanja v Sloveniji. Začasno osebno delovno dovoljenje (največ za dobo
enega leta) pa so lahko dobili, če so bili na dan uveljavitve zakona:
•
v delovnem razmerju za nedoločen čas in imeli manj kot 10 let delovne dobe
•
v delovnem razmerju za določen čas
•
v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas kot dnevni delovni migrant
•
prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ter prejemali denarne prejemke v skladu s
predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Delovnega dovoljenja niso mogli prejeti tisti, ki jim je bila izdana negativna odločba po
2. (sodelovanje v agresiji na JLA) in 3. odstavku (nevarnost za javni red in mir) 40. člena
ZDRS. Ustavno sodišče je leta 1999 razveljavilo 3. odstavek zakona (Kresal, Kresal
Šoltes, 1994).
Kdo je bil upravičenec do prejemanja denarnih prejemkov (denarne pomoči in denarnega
nadomestila)? Pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, so imeli tisti,
ki so bili v delovnem razmerju nepretrgoma najmanj devet mesecev oziroma če so bili v
delovnem razmerju dvanajst mescev, s presledki, v zadnjih osemnajstih mesecih pred
izgubo zaposlitve. Ob tem so se morali najkasneje v 30 dneh po izgubi službe prijaviti na
zavodu za zaposlovanje. Denarno pomoč pa je pripadala samo tistim, ki so imeli stalno
prebivališče (Kresal, Kresal Šoltes, 1994). Ciljna populacija te diplomske naloge ne
spada v krog upravičencev za denarne prejemke. Na zavod za zaposlovanje se niso mogli
prijaviti, ker so bili ilegalno v Sloveniji oziroma so si lahko uredili le začasno prebivanje.
Vlogi za delovno dovoljenje, ki jo je bilo potrebno vložiti v 90 dneh, je bilo potrebno
priložiti:
•
overjeno kopijo potne listine oziroma drugega posebnega dokumenta (problem,
ker so bili dokumenti razveljavljeni)
•
dokazilo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, dokazilo o prejemanju
denarnih pomoči oziroma prejemkov
•
dokazilo o delovni dobi v Sloveniji (delovna knjižica)
•
potrdilo o bivanju (Navodila o izvajanju zakona…, 1992).
Z zadnjim pogojem pride do začaranega kroga. Ker je bil prizadetim status odvzet, so si
morali na novo urejati dovoljenje za prebivanje. Vlogi za bivanje pa je bilo potrebno
priložiti dokazilo o namenu bivanja, ki je bilo v večini primerov delo.
Državljani držav naslednic SFRj, ki niso izpolnjevali omenjenih pogojev, pa so morali
izpolnjevati ostale z zakonom določene pogoje, tako kot vsi drugi tujci. Delovno
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dovoljenje je bilo izdano, če v evidenci brezposelnih ni bilo ustreznega kandidata, ki bi
sprejel določeno delo. Praviloma so pridobili delovno dovoljenje na zahtevo delodajalca
in za dobo največ enega leta (Kresal, Kresal Šoltes, 1994).
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8. GEOGRAFSKA INTERPRETACIJA IZBRISA PREBIVALSTVA
8.1 ČLANI DRUŠTVA IZBRISANIH PREBIVALCEV SLOVENIJE (DIPS
Analiza obsega spolno in starostno strukturo ter kraj bivanja vseh oseb, ki so kadarkoli
bile člani Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije. Gre za 323 oseb, ki so bile (nekatere
so še vedno) aktivni člani društva.
8.1.1 Spolna sestava
Spolna sestava nam pokaže, da predstavljajo moški dve tretjini članov Društva izbrisanih
prebivalcev Slovenije. To lahko pripišemo spolno selektivnemu priseljevanju iz drugih
republik. Moški so se pri povojnem priseljevanju, vse do osemdesetih let, veliko bolj in
tudi dalj časa priseljevali v Slovenijo. Ženske prevzamejo primat v priseljevanju v 80.
letih, ko je njihov delež znašal več kot polovico vseh priseljencev iz drugih republik
nekdanje SFRJ. Vendar je kljub vsemu razmerje med ženskami in moškimi v
priseljenskih skupnostih, ob popisu 2002, znašalo 44% proti 56% za moške
(Percepcije…, 2005). Kar je manjša razlika kot pri članih društva DIPS.
Priseljevanje žensk je bila predvsem posledica združevanja družin, ko so se ženske
pridružile svojim partnerjem, ki so že živeli v Sloveniji. Priseljevale so se tudi zaradi
porasta potreb nekvalificirane delovne sile (predvsem v gostinstvu, zdravstvu)
(Percepcije…, 2005).
Graf 8: Spolna sestava članov Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije
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Vir: Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije, 2007
8.1.2 Člani DIPS glede na kraj bivanja
Podatki o kraju (državi) bivanja po izbrisu iz registra stalnih prebivalcev nam pokažejo,
da je velika večina oseb še naprej živela v Sloveniji. Ti podatki nasprotujejo podatkom
nekaterih politikov (Magnetogram 30. redne seje DZ, 2003), da se je večina izselila iz
Slovenije ter, da sedaj poskušajo priti do nekaterih pravic (denarja), ki jim ne pripadajo.
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Po Dolencu (Percepcije..., 2005) je bilo leta 1991 za 34 199 oseb razlike med registrom
prebivalstva in popisom prebivalstva, glede oseb, ki so imele stalno prebivališče v
Sloveniji. V prid registru. Osebe so se odselile ne da bi odjavile svoje stalno prebivališče
(Percepcije..., 2005). Obstaja verjetnost, da so se odselili vsi, ki so imeli tak nameni. Če
so ostali kakšni omahljivci, jih je od selitve odvrnila krizna situacija in vojna v drugih
republikah.
Po besedah predstavnice Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije so se osebe izselile
zaradi pritiska iz okolice ali zaradi izgona. Preselili so se večinoma v republiko svojega
rojstva, pripadniki druge generacije pa v republiko svojih staršev, ena družina pa se je
preselila na Švedsko. Ljudje so se bili prisiljeni preseliti na krizno ali celo vojno
območje. Še več. Slovenske oblasti so nekatere izgnale na ta območja, česar ne dopuščajo
mednarodne konvencije in je nezakonito tudi po slovenski zakonodaji (Zakon o tujcih,
1991)
Med člani društva je bilo 46 družin, v katerih so vsi člani ostali brez statusa. Skupaj je
bilo v teh družinah 146 družinskih članov. V Sloveniji je ostalo 37 družin, v Bosno in
Hercegovino se je izselilo 5 družin, v Srbijo tri družine, na Švedsko pa ena družina.
Izseljene osebe imajo tudi več težav pri priznavanju njihovega statusa za nazaj, ker se ne
upoštevajo okoliščine, zaradi katerih so se izselile iz države.
Graf 9: Kraj bivanja članov Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije
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Vir: Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije, 2007
8.1.3 Starostna sestava članov DIPS leta 1992
Med člani DIPS prevladujejo osebe v starostni skupini 31 - 40 let s 25% vseh članov,
druga najštevilčnejša je starostna skupina 19 -30 z 22% oseb tretja pa starostna skupina
41-50 let z 19% oseb. Vse tri skupine skupaj predstavljajo 66% vseh članov DIPS.
Sledijo jim mladoletni člani DIPS, ki predstavljajo 17% vseh. Starejših od petdeset let je
le okoli 8% članov, od tega le eden, ki ima več kot 60 let.
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Preglednica 2: Starostne skupine članov Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije
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Vir: Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije, 2007
Graf 10: Starostne skupine članov Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije
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Vir: Društvo izbrisanih prebivalcev slovenije, 2007
Ob osamosvajanju so polnoletni posamezniki, nekdanji sodržavljani, lahko zaprosili za
izjemnno naturalizacijo po 40. členu Zakona o državljanstvu. Mladoletne osebe tega niso
mogle storiti same. Za njih so morali prošnjo vložiti starši oziroma skrbniki, s čimer so
bile odvisne od drugih. Lahko se jim je zgodilo, da niso mogle pridobiti državljanstva
tudi, če so same želele. V primeru, da so ostale brez slovenskega državljanstva, so prav
tako izgubile status stalnih prebivalcev oziroma so postali ilegalci. Iz podatkov, zbranih
pri DIPS je razvidno, da je bilo med člani društva slaba petina mladoletnih (17%).
Preglednica 3: Delež mladoletnih članov Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije
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Vir: Društvo izbrisanih prebivalcev slovenije, 2007
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Graf 11: Delež mladoletnih članov Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije
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Vir: Društvo izbrisanih prebivalcev slovenije, 2007
Karta 1: Prostorska porazdelitev članov DIPS

Avtor: Savanović, 2007
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8.2. ANALIZA ANKET MED ANKETIRANIMI ČLANI DIPS
8.2.1 Demografske značilnosti anketirancev
8.2.1.1 Spolna sestava
Spolna sestava anketiranih oseb je popolnoma nereprezentativna. Moški predstavljajo kar
90% (47 anketirancev) populacije, ženske pa samo 8% (4 anketiranke). Po podatkih o
članih DIPS je med prizadetimi ena tretjina žensk. Čemu lahko pripišemo takšno sliko?
Prvi razlog za večje število moških se skriva že v strukturi samih priseljenskih
skupnostih, v katerih je vedno več moških kot žensk. Drugi razlog je v tem, da je število
trenutnih članov DIPS manjše, kot kažejo podatki, ki se nanašajo na vse člane, ki so
kadarkoli (od leta 2002) bili člani DIPS. Število članov se je zmanjšalo zaradi različnih
razlogov, ker nekateri ne vidijo več potrebe po članstvu v DIPS (rešeni problemi,
članarina). S tem se pojavi možnost, da so preostali člani večinoma moškega spola.
Verjetno je, da je v družinah z več prizadetimi osebami, samo ena član društva. Moška
oseba. Vendar je odstotek kljub vsemu previsok. Tretjo razlago lahko iščemo v
zaposlitveni strukturi anketirancev, saj je med njimi veliko takih, ki so bili zaposleni v
JLA, ki ni zaposlovala ženskih oseb. To veliko doprinese k odstotku moških oseb med
anketiranci.
Razlaga bi bila lahko tudi v tem, da v družini ni drugih prizadetih članov, vendar je,
sodeč po anketah, v tem le pol resnice. Dve ženski sta članici DIPS, ker ni drugih članov
v družini, ki bi bili izbrisani. Pri eni je bila izbrisana celotna družina, pri eni pa večina
družine.
Graf 12: Spolna sestava anketancev
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Vir: Ankete, N = 51, maj – julij 2007
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8.2.1.2 Etnična struktura anketirancev
Zanimivost pri podatkih o etnični strukturi anketirancev je etnična opredelitev vseh
anketirancev, saj neopredeljenih in neodgovorov pri tem vprašanju ni bilo.
V etnični strukturi anketirancev močno prevladujejo pripadniki srbske etnične
pripadnosti. Tako prevlado ene etnične skupine si lahko razlagamo s tem, da je med
anketiranimi veliko oseb, ki so bile zaposlene v JLA. Med temi osebami pa prevladujejo
pripadniki srbske etnične pripadnosti. Predstavljajo 82% anketirancev, ki so bili zaposleni
v JLA.
Druga možna razlaga bi bila, da je med osebami, ki niso zaprosile za slovensko
državljanstvo, največ Srbov. Posledično ta delež oseb vpliva tudi na delež vseh oseb, ki
so izgubile status stalnega prebivalca, tudi naših anketirancev. Srbi naj bi najmanj
zaprošali za slovensko državljanstvo zaradi močnega nacionalizma in hujskaštva glede
izgube premoženja v drugih republikah. Vendar je pri anketirancih je slika nekoliko
drugačna. Več kot polovica anketirancev srbske etnične pripadnosti je zaprosila za
slovensko državljanstvo. Večinoma na osnovi 40. člena ZDRS, nekateri pa tudi na osnovi
drugih členov, ki so omogočali naturalizacijo po normalni poti.
Pripadnice ženskega spola med anketiranci so vse srbske etnične pripadnosti.
Graf 13: Etnična struktura anketirancev
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Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
8.2.1.3 Starostna sestava
Med anketiranci prevladujejo osebe, ki so bile leta 1992 polnoletne, saj njihov delež
znaša kar 98% (50 anketirancev), medtem, ko je bila leta 1992 mladoletna samo ena
anketiranka (2%), ki je bila rojena v Sloveniji.
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Graf 14: Starostna sestava anketirancev
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Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
Po starostnih skupinah prevladujejo osebe stare 41-50 let, ki predstavljajo 41% vseh
anketirancev. Sledi ji starostna skupina anketirancev 31-40 let (22%), potem starostna
skupina 19–30 let s 16%, skupina 51–60 let s 14%. Številčno najšibkejša je starostna
skupina mladoletnikov, ki ima samo enega člana.
Podatki nam povejo, da so bili anketiranci v svojih najboljših letih in da predstavljajo
potencialno delovno aktivne osebe.
Preglednica 4: Starostna sestava anketirancev po starostnih obdobjih
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Graf 15: Starostna sestava anketirancev po starostnih obdobjih
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Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
Če pogledamo starostno sestavo anketirancev po etnijah, vidimo, da je edina
mladoletnica srbske etnične pripadnosti. Med anketiranci so v starosti od 19-30 let
pripadniki le dveh etnij, srbske in hrvaške. Srbov je 88% (7 oseb, 2 ženski), Hrvat pa
predstavlja 12% oseb v tem starostnem razredu. Tri ženske od štirih so torej stare do
trideset let, medtem, ko ena ni odgovorila na vprašanje. V razredu 31–40 let anketiranci
srbske etnične pripadnosti predstavljajo 64% (7 oseb), Hrvat in Makedonec predstavljata
vsak po 9% oseb. Bošnjaka pa predstavljata 18% oseb v tem starostnem razredu. Največ
Srbov in Hrvatov je v starostni skupini 41-50 let. Srbi predstavljajo 68% (15 oseb)
anketirancev tega razreda, Hrvatje pa 18% (4 osebe). V tej skupini sta še dva Muslimana
in Črnogorec. Muslimana predstavljata 9% anketirancev v tem razredu, Črnogorec pa
5%. V najstarejši skupini je 86% Srbov (6 oseb) in en Bolgar, ki predstavlja 15%
anketirancev v najstarejšem starostnem razredu.
Srbi so najštevilčnejši v starostnem razredu 41–50 let, kjer je 41% (15 oseb) anketirancev
srbske etnične pripadnosti. Sledita starostna razreda 19–30 let in 31–40 let, kjer je v
vsakem po 19% (7 oseb) pripadnikov srbske etnične pripadnosti. Tretji najštevilčnejši
razred je starostni razred 51–60 let kjer je 16% ( 6 oseb) pripadnikov srbske etnične
skupine. Številčno najšibkejša je skupina mladoletnikov, kjer je samo ena oseba.
Drugo najštevilčnejšo etnično skupnost prestavljajo Hrvati. Njihova najštevilčnejša
starostna skupina je skupina 41 - 50 let, ki obsega 67% vseh anketirancev hrvaške etnične
pripadnosti. Po en posameznik se nahaja v starostni skupini 19–30 let in 31–40 let, ki
vsak tvorita po 16,5% anketirancev hrvaške etnične pripadnosti.
Tretja najmočnejša etnična skupnost med anketiranci so Muslimani. Dva anketiranca
spadata v starostno skupino 41–50 let (67%), eden pa ni odgovoril na vprašanje. Sledita
Bošnjaka, ki sta v starostni skupini 31–40 let. Preostali anketiranci so se opredelili kot
pripadniki bolgarske, makedonske in črnogorske etnične pripadnosti. Bolgar spada v
starostno skupino 51–60 let, Makedonec v starostno skupino 31–40 let, Črnogorec pa v
starostno skupino 41–50 let.
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Graf 16: Starostna sestava anketirancev po etnijah
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8.2.1.4 Izobrazbena struktura anketirancev
Podatki o izobrazbi anketirancev nam pokažejo kar presenetljivo sliko. Najštevilčnejšo
skupino predstavljajo posamezniki s poklicno izobrazbo, sledijo pa posamezniki z visoko
in višjo izobrazbo. Podatki niso reprezentativni, ker je anketa zaobjela nadpovprečno
število zaposlenih v JLA, ki predstavljajo kar 41% anketirancev, medtem, ko naj bi bilo v
dejanski populaciji izbrisanih okoli 1500 vojakov JLA (Mekina, 2003). To predstavlja
8,2% populacije izbrisanih.
Največ anketirancev je zaključilo poklicno izobraževanje, 43% (22 oseb). Druga
najobsežnejša izobrazbena skupina je skupina anketirancev z višješolsko ali visokošolsko
izobrazbo. Teh je 33% (17 oseb), med njimi pa je 14 anketirancev, ki so bili zaposleni v
JLA. Teh 14 višje ali visokošolsko izobraženih pripadnikov JLA predstavlja 63% vseh
zaposlenih v JLA. Stopnja izobrazbe preostalih je srednješolska (gimnazija, poklicna
šola). Tretja najštevilčnejša skupina je skupina oseb z osnovnošolsko izobrazbo, ki
predstavlja 10% anketirancev. Ostale izobrazbene skupine ne presegajo 10%
anketirancev.
Zanimivo je, da je med anketiranci 82% takih, ki imajo poklicno ali višjo izobrazbo.
Osnovnošolsko izobrazbo ali manj ima le 14% anketirancev. Anketiranci so
nadpovprečno izobraženi, glede na celotno populacijo Slovenije, kot tudi glede na
priseljensko populacijo.
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Preglednica 5: Izobrazbena struktura anketirancev
N

%

Višja, visoka
Gimnazija
Poklicna šola
Osnovna šola
Nedokončana OŠ
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b.o.
Skupaj
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3
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5
1
1
2
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6
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2
2
4
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Graf 17: Izobrazbena struktura anketirancev
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8.2.1.5 Zaposlitvena struktura anketirancev
Med anketiranci je bilo leta 1992 64% zaposlenih, 22% nezaposlenih in 12% upokojenih.
Upokojence predstavljajo zaposleni v JLA, ki so v povprečju tudi najstarejši anketiranci.
Vendar nihče izmed upokojenih ni starejši od 65 let, ki so potrebna za upokojitev.
Njihova nekoliko zgodnejša upokojitev je posledica beneficirane delovne dobe ali
zdravstvenih težav.
Ena oseba je bila ob izgubi statusa mladoletna in od tod izvira razlog njene
nezaposlenosti.
Preglednica 6: Zaposlenost anketirancev ob spremembi osebnega statusa
N
Da
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Upokojen
b.o.
Skupaj

%
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11
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Graf 18: Zaposlenost anketirancev ob spremembi osebnega statusa
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Najštevilčneje zastopana zaposlitvena dejavnost med anketiranci je zaposlitev v vojski
(JLA). Obsega kar 43% vseh zaposlitev med anketiranci, ki so bili zaposleni ob
spremembi osebnega statusa.
Sledita ji kategoriji predelovalne dejavnosti (21%) in gradbeništvo (18%), ki še presegata
10% zaposlitev. Ostale dejavnosti pa obsegajo manj kot 5% zaposlitev po dejavnosti.
Preglednica 7: Zaposlitvena struktura anketirancev po dejavnostih
N

%

Vojska (JLA)
Zdravstvo
Promet
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Gradbeništvo
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Graf 19: Zaposlitvena struktura anketirancev
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8.2.1.6 Prva in druga generacija anketirancev
Med razlogi za priseljevanje v Slovenijo pri priseljencih iz drugih republik SFRJ
prednjači priseljevanje iz ekonomskih razlogov. Tako je tudi pri priseljevanju
anketirancev. Zaradi zaposlitve se je priselilo 44 anketirancev oziroma kar 86% vseh,
sledijo anketiranci, ki so se priselili zaradi poroke in tisti, ki so prišli s starši. Vsaka od
kategorij zajema 2 osebi (po 4% anketirancev). Tema kategorijama sledijo kategorije
»izobraževanje«, »rodil v Sloveniji« in »drugo«, ki zajemajo po enega anketiranca in
predstavljajo vsaka po 1% anketirancev. Oseba, ki spada v kategorijo »drugo« je prišla v
Slovenijo k starejšemu bratu kot otrok, zaradi varstva.
Med 4 anketirankami sta se dve priselili zaradi zaposlitve, ena zaradi poroke, ena pa je
bila rojena v Sloveniji.
Preglednica 8: Razlogi za priselitev anketirancev v Slovenijo
N

%
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Poroka
Prišel s starši
Izobraževanje
Rojen v Sloveniji
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Graf 20: Razlogi za priselitev anketirancev v Slovenijo
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Kategorijo »zaradi zaposlitve« je možno notranje razdeliti na pripadnike JLA in na ostale
anketirance, ki so se zaposlovali izven JLA. Podatki nam pokažejo sliko, kjer zaposleni v
JLA predstavljajo polovico oseb, ki so se priselile zaradi zaposlitve. Anketiranci, ki so se
priselili zaradi zaposlitve v drugih dejavnostih pa predstavljajo 41% anketirancev. Ostalo
predstavljajo neodgovori (9%).
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Preglednica 9: Anketirancev, ki so se priselili zaradi zaposlitve
N
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Graf 21: Anketirancev, ki so se priselili zaradi zaposlitve
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Priseljevanje anketirancev je bilo v različnih obdobjih različno intenzivno. Takoj po vojni
in do konca 40. let se ni priselil nihče izmed anketirancev. V petdesetih letih se je priselil
en anketiranec, uslužbenec JLA. Najobsežnejše priselitve so bile v šestdesetih letih, ko se
je priselilo 25 oseb, kar predstavlja 48% vseh anketirancev, v sedemdesetih letih se je
priseljevanje anketiranih oseb zmanjšalo na dobro tretjino priseljenih iz šestdesetih – na 9
oseb (17%), v osemdesetih pa se trend priseljevanja zopet dvigne na 13 oseb (25%), kar
predstavlja slabo tretjino vseh priseljenih. 6% predstavlja kategorija »drugo«, v katero
padeta dva neodgovora in ena oseba, ki je bila rojena v Sloveniji.
Pri priselitvah v Slovenijo iz drugih republik nekdanje SFRJ, obstajata dva viška
priselitev: sekundarni višek sredi šestdesetih let ter primarni višek ob koncu sedemdesetih
let (Kuhar de Domizio, 1998). Med anketiranci pa sta viška sicer tudi dva, vendar se
nekoliko razlikujeta. Primarni je bil v šestdesetih letih, ko se je priselilo 47% vseh
anketirancev, sekundarni višek pa v osemdesetih, ko se je priselilo 25% vseh
anketirancev.
Preglednica 10: Obdobje priselitve anketirancev v Slovenijo
N
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Graf 22: Obdobje priselitve anketirancev v Slovenijo
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Časovno obdobje priseljevanja anketirancev je odvisno tudi od njihove zaposlitvene
dejavnosti. Anketiranci–uslužbenci JLA so se priseljevali večinoma v šestdesetih letih.
Za različna obdobja priseljevanja so značilni različni motivi priseljevanja. Iz podatkov o
anketirancih je razvidno, da so v petdesetih in šestdesetih letih prevladovale priselitve
vojaškega osebja. Priselitve zaradi drugih razlogov predstavlja kategorija »drugo«, kamor
spadajo anketiranci, ki so se priselili zaradi službe v drugih dejavnostih ter drugih
razlogov (poroka, izobraževanje, s starši, drugo, b.o.)
V petdesetih letih se je priselila samo ena oseba in ta je bila zaposlena v JLA. V
šestdesetih letih se je priselilo 25 oseb, kar je skoraj 50% anketirancev. Med njimi je bilo
v JLA zaposlenih 18 (72%), 7 oseb (28%) je prišlo zaradi drugih razlogov. V
sedemdesetih letih se trend popolnoma obrne. Zaradi zaposlitve v JLA sta se priselili le 2
osebi (22%), zaradi drugih razlogov pa se jih je priselilo 7 (78%). V osemdesetih se
nadaljuje trend priseljevanja nevojaških oseb, saj se je priselila samo 1 oseba (8%) zaradi
zaposlitve v JLA, zaradi drugih razlogov pa se je priselilo 12 oseb (92%).
Pripadniki nekaterih etnij so se priseljevali iz različnih republik. Priseljevanje
pripadnikov srbske in hrvaške etnične skupine je notranje najbolj heterogeno glede na
izvorno republiko posameznikov. Srbi so se najbolj množično priseljevali iz Srbije, saj se
jih je priselilo 49% (18 oseb), iz BIH se jih je priselilo 35% (14 oseb), iz Hrvaške pa 6%
(2 osebi), ena oseba je bila rojena v Sloveniji (4%), za dve osebi je izvorna republika
neznana (6%). Hrvati, kot druga najštevilčnejša etnična skupnost med anketiranci, so se
priseljevali iz Hrvaške 50% (3 osebe), iz BIH 33% (2 osebi) in iz Srbije 17% (1 oseba).
Pri Muslimanih za eno osebo republika izvora ni znana, drugi se je priselil iz Črne gore,
tretji pa iz BIH. Oba Bošnjaka sta se priselila iz BIH. Črnogorec se je priselil iz Črne
gore, Makedonec iz Makedonije, Bolgar pa iz Srbije.
Anketirance skoraj v celoti predstavljajo pripadniki prve generacije priseljencev, saj je
bila le ena oseba rojena v Sloveniji.
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Graf 23: Izvorne republike anketirancev po etnijah
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Graf 24: Kraj bivanja anketirancev ob spremembi osebnega statusa
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Karta 2: Občina bivanja anketirancev ob spremembi osebnega statusa

Avtor: Savanović, 2007
8.2.3 Osebni status anketirancev
Ob osamosvojitvi Slovenije so nekdanji rojaki dobili priložnost, da z izredno
naturalizacijo pridobijo slovensko državljanstvo. Pogoji za pridobitev državljanstva so
sprva bili: stalno prebivališče v Sloveniji na 23.12.1990, dejansko bivanje v Sloveniji in
vloga vložena v 6 mesečnem roku, do 26.12.2006. Po agresiji JLA sta bila dodana še
negativna pogoja za prosilce za državljanstvo: pravnomočno končan kazenski postopek
(obsodba) za sodelovanje v agresiji na Slovenijo ter grožnja za javni red in mir.
Med anketiranci je za pridobitev slovenskega državljanstva z izredno naturalizacijo
zaprosilo 53% anketirancev (27 oseb), državljanstva z izredno naturalizacijo pa ni
poskušalo pridobiti 47% anketirancev (24 oseb). Anketiranci, ki so bili zaposleni v JLA,
so v 90% (19) zaprosili za državljanstvo.
Kljub temu pa so tudi prosilci ostali brez slovenskega državljanstva zaradi različnih
razlogov.
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Preglednica 11: Prosilci za državljanstvo na osnovi izjemne naturalizacije
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Graf 25: Prosilci za državljanstvo na osnovi izjemne naturalizacije
60

53
47

50
40
30

Da

27

24

Ne

20
10
0
N

%

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
Anketiranci, ki niso zaprosili za državljanstvo so to storili iz različnih razlogov. Med
odgovori prevladujejo odgovori »drugo«, ki predstavljajo 42% vseh odgovorov, sledijo
odgovori anketirancev, ki so želeli prebivati kot tujci z 29% odgovorov, tretjo skupino
predstavljajo odgovori anketirancev, katerih vloge so bile zavrnjene na upravnih enota. S
tem niso prišle do MNZ, kjer so odločali o podelitvah državljanstev. Slednja kategorija
predstavlja 21% vseh odgovorov. Med tistimi, ki jim na upravnih enotah niso sprejeli
vlog, so 3 (60%) živeli v podeželskem okolju, po eden pa v mestnem in primestnem.
Preglednica 12: Anketiranci, ki niso zaprosili za državljanstvo na osnovi izredne
naturalizacije
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Graf 26: Anketiranci, ki niso zaprosili za državljanstvo na osnovi izredne naturalizacije
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Anketiranci, ki so odgovarjali z »drugo«, so navedli naslednje razloge, zakaj niso
zaprosili za državljanstvo po 40. členu Zakona o državljanstvu (ZDRS): dve osebi nista
zaprosili za državljanstvo zaradi zamude zakonsko določenega roka (6 mesecev, do
26.12.1991), ena zaradi bolezni, druga zaradi pomanjkljivih informacij; dve osebi sta
zaprosili za državljanstvo na osnovi redne naturalizacije (10. člen ZDRS). Ostale osebe
so imele vsaka svoje razloge: en anketiranec se ni mogel odločiti zaradi negativne
kampanje srbskih in slovenskih medijev, eden ni vedel, da je potrebno vložiti prošnjo,
eden si je premislil zaradi žalitev in šikaniranj uradnikov, ko je čakal v vrsti za oddajo
vloge, eden je menil, da mu zaradi stalnega prebivališča avtomatsko pripada
državljanstvo, enemu anketirancu pa je bilo svetovano, naj ne zaprosi po 40. členu,
ampak kasneje na osnovi redne naturalizacije. Zaradi zaposlitve v JLA naj ne bi dobil
državljanstva na osnovi izjemne naturalizacije.
Med anketiranci, ki jim je bila vloga za pridobitev državljanstva po izredni naturalizaciji
zavrnjena na upravni enoti, tudi najdemo različne odgovore: tri vloge so zavrnili zaradi
prestarih dokumentov (zahtevani so bili dokumenti starosti do 6 mesecev), eno so zavrnili
zaradi »dejanskega bivanja« v Sloveniji – vlagatelj naj ne bi prebival v Sloveniji, en
anketiranec pa je odgovoril, da »niso hoteli niti slišati«, da bi sprejeli njegovo vlogo.
Med anketiranci je tudi en tak, ki mu sprva niso hoteli sprejeti vloge, vendar se je kasneje
to uredilo.
Uradniki nepopolnih vlog ne bi smeli zavračati, ampak bi jih morali sprejeti in seznaniti
vlagatelje s časovnimi roki, v okviru katerih bi bilo možno vlogo dopolniti. Delegati v
takratnih zborih so opozarjali, da uradniki zavračajo vloge zaradi starih dokumentov. Ob
tem jim je takratni sekretar vlade zagotavljal, da so upravnim enotam dali navodila, da se
sprejemajo tudi nepopolne vloge oziroma, da naj ne bi zahtevali dokumentov, ki jih
stranke niso mogle pridobiti. Obstajal je razvejan informacijski sistem, ki je omogočal
pridobitev potrebnih podatkov na druge načine. Zaradi tega naj bi iz kriznih območij
nekdanje SFRJ upoštevali tudi druge dokumente. Državljanstva naj bi bila podeljevana
tudi na osnovi spričeval (Magnetogram 32. seje Zbora združenega dela, 1991).
Med anketiranci, ki so želeli bivati kot tujci, je samo eden (od 7) obrazložil svojo
odločitev in sicer, da so krožile govorice o izgubi premoženja v drugih republikah. Konec
koncev pa obrazložitve sploh niso potrebne. Anketiranci so se pač odločili, da bodo v
Sloveniji prebivali kot tujci. Prevladujoče mnenje danes je, da so bili špekulanti. Lahko
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rečemo, da je špekulacija samo drug izraz, z negativno konotacijo, za odločitev. Če ne bi
bilo stanja duha, kakršen je bil, bi se te odločitve spoštovale. Osebe, ki so se za to
odločile, so se zavedale v kaj se podajajo. Obljubljeno jim je bilo, da se njihov osebni
status ne bo spremenil. Upravičeno lahko dvomimo, da bi zavestno spravljale svoje
družinske člane (otroke) v negotovo situacijo.
Med anketiranci je bila samo ena mladoletna oseba, ki je odgovorila, da za državljanstvo
ni zaprosila, ker so od staršev zahtevali veliko papirjev in posledično niso sprejeli vloge
na upravni enoti. V gospodinjstvih anketirancev se pojavljajo mladoletne osebe, ki se v
težavah niso znašle po svoji krivdi. Situacija je bila za njih problematična, ker sami niso
mogli vložiti vloge, ampak so bili odvisni od staršev oziroma skrbnikov.
Trije anketiranci so državljanstvo celo dobili, vendar jim je bilo le-to kasneje odvzeto.
Eni osebi celo dvakrat. Eden izmed njih je bil zaposlen v JLA. Proti njemu je bila
sprožena kazenska preiskava s katero naj bi opravičili razloge za odvzem državljanstva
Po 6 letih je bila preiskava ustavljena, ker ni bilo nobene podlage za odvzem
državljanstva. Državljanstva pa ni dobil nazaj. Dovoljenje za stalno prebivanje je
ponovno dobil šele leta 2004.
Sicer pa je bilo največ vlog za državljanstvo zavrnjenih zaradi tega, ker naj osebe ne bi
dejansko bivale v Sloveniji. Takih primerov med anketiranci je bilo 41% (11 oseb).
Glede pojma »dejansko bivanje« je Vrhovno sodišče leta 1993 odločilo, da gre za
nedoločen pravni pojem. MNZ je za »dejansko bivanje« štel nepretrgano fizično
prisotnost v Sloveniji, kar pa je po mnenju Vrhovnega sodišča napačno opredeljena
vsebina pojma. Po mnenju sodišča na dejansko življenje poleg navzočnosti na določenem
območju vplivajo še druge okoliščine, ki kažejo, da določena oseba opravlja svoje
bistvene življenjske aktivnosti na določenem območju. V primeru, da se določen čas ne
nahaja na nekem območju, pa je potrebno upoštevati razloge za odsotnost in dolžino
odsotnosti (Polič, 1997). Ustavno sodišče je leta 2003 pritrdilo temu mnenju Vrhovnega
sodišča (US, št. U-I-246/02-28, 2003). Pri naših anketirancih je problematična še ena
stvar. Upravne enote niso bile pristojne za odločanje glede dejanskega bivanja
posameznikov. Za odločanje glede sprejema ali nesprejema v državljanstvo na osnovi
dejanskega bivanja je bilo pristojno MNZ. V primeru enega anketiranca se je zgodilo
prav to, da mu Upravna enota zavrnila vlogo za državljanstvo, ker so sami ocenili, da
dejansko ne živi v Sloveniji. Trije anketiranci, ki jim je bilo državljanstvo zaradi
»dejanskega bivanja« zavrnjeno, so obrazložili situacijo. Eden je bil leta 1992 izgnan,
eden je bil odsoten 2 meseca zaradi urejanja pokojnine, za enega pa so neimenovani viri
trdili, da ne živi v Sloveniji. Slednji je ostal brez državljanstva zaradi anonimne ovadbe.
Med anketiranci je bilo 10 takih (37%), ki so dobili negativno odločbo zaradi zaposlitve v
JLA. To znaša približno 50% vseh anketirancev, ki so bili zaposleni v JLA.
Kategorija »brez pogojev za sprejem« obsega 4 anketirance (15%), kategorija »drugo« pa
dva (7%).
Med razlogi za zavrnitev pripadnikov JLA, je bilo samo 6 takih, ki so bili zavrnjeni kot
potencialna nevarnost za Slovenijo, od tega naj bi eden sodeloval v agresiji na Slovenijo.
Po podatkih Generalne policijske postaje naj bi med osamosvojitveno vojno 114 vojakov
JLA storilo kazniva dejanja oziroma dejanja proti človeštvu. Zaradi narave nekaterih
kaznivih dejanj (vlomi, tatvine), jih je ostalo 38, ki niso zastarala. Gre za kazniva dejanja
proti človeštvu. Vendar pa oseb, ki so zagrešila ta dejanja, naj ne bi bilo več v Sloveniji
(Mekina, 2003). To, da so vsi, razen enega pripadnika JLA, dobili dovoljenje za stalno
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bivanje, lahko nakazuje na to, da so bile obtožbe o nevarnosti površne. Vrhovno sodišče
je v nekaj primerih, ko so se pripadniki JLA pritožili na negativne odločbe MNZ,
odločilo, da so bile odločitve MNZ preveč pavšalne. MNZ naj bi v nekaterih primerih
verjelo samo eni priči (po možnosti zaposlenemu na MNZ), niso predstavili vseh
dokazov, niso zaslišali vseh vpletenih, predvsem prosilcev za državljanstvo, niso
obrazložili svojih odločitev ali pa so bile te obrazložitve pavšalne, brez konkretnih
dokazov (Polič, 1997). MNZ je velikokrat brez zadostnih dokazov ali sploh brez
dokazov, samo na podlagi izjav anonimnih prič, ki niso bile popolnoma preverjene,
zavračal prosilce za državljanstvo.
Po 40. členu ZDRS bi se, v primeru začetega kazenskega postopka proti posamezniku,
postopek za pridobitev državljanstva ustavil, dokler ne bi bil kazenski postopek
pravnomočno končan (Zakon o državljanstvu, 1991). Pri sprejemanju amandmajev k
temu členu, so se pojavile težnje, da bi se v zakon zapisalo, da se državljanstvo lahko
zavrne na osnovi kazenske ovadbe, vendar so to na koncu spremenili v pravnomočno
končan kazenski postopek. V praksi pa se to ni dogajalo v skladu z zakonom, ker so se
velikokrat upoštevale le ovadbe. Vprašanje je, koliko ljudem je bilo državljanstvo na tak
način zavrnjeno, pa se niso pritožili na sodišču.
Preglednica 13: Razlogi za zavrnitev prosilcev za državljanstvo
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Graf 27: Razlogi za zavrnitev prosilcev za državljanstvo
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Anketiranci so za spremembo statusa izvedeli ob različnem času in na različne načine.
Največ jih je za spremembo statusa izvedelo leta 1992, kar 56% (29 oseb), leta 1993 jih
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je izvedelo 12% (6 oseb), prav toliko jih tudi ni odgovorilo na vprašanje. Leta 1995 so za
spremembo statusa izvedeli trije anketiranci (6%). V letih 1994, 1997, 1998, 1999, 2004
pa po en anketiranec. Zadnji je uradno izvedel, kaj se zgodilo, šele z odločbo MNZ, ko
mu je bilo priznano stalno bivanje za nazaj.
Preglednica 14: Seznanitev s spremenjenim osebnim statusom
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Graf 28: Seznanitve s spremenjenim osebnim statusom
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Podatki iz anket kažejo na to, da večina anketirancev ni prejela odločbe o spremembi
statusa. Po mnenju Ustavnega sodišča država ne bi smela spreminjati statusa osebam po
uradni dolžnosti, brez odločb ali obvestil prizadetim osebam. Prav tako naj ne bi imeli
zakonske podlage, ker zakon na katerega so se sklicevale vlade (Zakon o evidenci
nastanitve...) ne pozna izbrisa stalnega prebivališča (US, št. U-I-284/94, 1999). Brez
uradnih odločb ali kakršnega koli obvestila, je pritožba nemogoča.
Razen dveh, ki sta bila obveščena o situaciji po prejemu negativne odločbe o sprejemu v
državljanstvo, nihče drug ni dobil nobenega obvestila o spremembi njihovega statusa.
Večina je izvedela za spremembo na upravni enoti oziroma prek soprog. Anketiranci, ki
so izvedeli na upravni enoti predstavljajo kar 40% anketirancev. Na upravnih enotah so
se zglasili zaradi različnih opravkov: urejanja dokumentov, podaljšanja vozniškega
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dovoljenja, registracije avta, obiska Upravne enote zaradi prejetja odločbe o negativni
vlogi, nekatere so povabili ter jim odvzeli in uničili dokumente (»po dokumentih so tolkli
kot kavboji«). Anketiranci, ki so za spremembo statusa izvedeli prek soproge,
predstavljajo 12% anketirancev. Tu gre v bistvu za posredne informacij iz upravne enote,
saj so soproge dobile informacije pri urejanju družinskih zadev, na matičnem uradu
(potrdilo o članih gospodinjstva). Štirje anketiranci so izvedeli prek delodajalca (8%),
trije so izvedeli na meji, ko so bili zavrnjeni pri vstopu v državo, z negativno odločbo dva
in po naključju dva (skupaj 12%). V kategoriji «drugo« se nahajajo različne situacije o
seznanitvi s spremembo statusa: prek časopisa, racija policije, legitimacija, z odločbo
MNZ leta 2004, po pošti, prek Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije, z zahtevo
potrdila iz Registra stalnih prebivalcev.
Racije policije so se dogajale po tem, ko se anketiranci niso odzvali na pozive o urejanju
statusa. Tako pravi MNZ. Medtem, ko anketiranci pravijo, da vabil niso prejeli. Nekaj jih
vabila ni prejelo že zato, ker so prej izvedeli za nastalo situacijo. Po tem, ko naj se
povabljenci ne bi dvakrat odzvali na pozive o urejanju osebnega statusa, je policija dobila
navodila, da jim odvzame osebne izkaznice (Navodilo za izločevanje podatkov…,).
Preglednica 15: Način seznanitve s spremenjenim statusom
N
21
6
4
3
2
2
7
6
51

Na Upravni enoti
Prek soproge
Prek službe
Na meji
Z negativno odločbo o državljanstvu
po naključju
drugo
b.o.
Skupaj

%
40
12
8
4
4
4
16
12
100

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
Graf 29: Način seznanitve s spremenjenim statusom
Na Upravni enoti

45

40

40

Prek soproge

35
Prek službe

30
25

21

Na meji

20

16

15
10
5

12

12
6

4

7
3 2

6

2

8
4 4

4

Z negativno odločbo o
državljanstvu
po naključju
drugo

0
N

%
b.o.

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007

64

Vabila o ponovnem urejanju statusa so se začela pošiljati v letu 1993 (Odločba
Ustavnega sodišča št. U-II-1/04), predvidoma do konca leta 1993 (Navodilo za
izločevanje podatkov o tujcih iz registra stalnega prebivalstva) in naj bi samo v Ljubljani
poslali 7000 obvestil (Odločba Ustavnega sodišča št. U-II-1/04). Med anketiranci, ki so
izvedeli za svoj spremenjeni status 1993, je samo 25% anketirancev (2 osebi), ki so
prejeli vabila z Upravnih enot o ponovnem urejanju statusa.
Podatki zbrani z anketami kažejo, da je med anketiranci velika večina takih, ki ni dobila
nikakršnega obvestila oziroma vabila glede urejanja statusa. Takih je namreč kar 63% (32
oseb). 15 anketirancev (29%) je dobilo obvestilo o urejanju statusa, med njimi jih je bilo
47% zaposlenih v JLA.
Na vabila so se odzvali trije anketiranci, dva nista mogla vstopiti v državo, deset jih ni
odgovorilo na vprašanje.
Preglednica 16: Prejem obvestila o ponovnem urejanju statusa
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Graf 30: Prejem obvestila o ponovnem urejanju statusa
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Po spremembi statusa, so si prizadeti morali na novo urediti svoj status. Ker se je za
državo življenje tujcev v Sloveniji začelo z letom 1992 in niso upoštevali predhodnega
prebivanja anketirancev v Sloveniji, si večina ni mogla urediti dovoljenja za stalno
prebivanje, ker je bil eden izmed pogojev nepretrgano triletno predhodno bivanje na
osnovi dovoljenja za začasno bivanje v Sloveniji. Kljub temu so nekateri imeli nekoliko
sreče. Septembra 1992 je vlada sprejela sklep, ki je priznaval predhodno bivanje oseb v
Sloveniji, če so imele prijavljeno stalno prebivališče najmanj tri leta in toliko časa tudi
dejansko živele v Sloveniji (Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-284/94, 1999). Problem
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tega sklepa je v tem, da ni bil nikoli objavljen. Po eni strani to pomeni, da bi moral biti
neveljaven, po drugi pa, da prizadeti niso bili seznanjeni z njim.
Večina anketirancev je pridobila dovoljenje za začasno prebivanje. Predstavljajo 36%
anketirancev (19 oseb). Drugo najštevilčnejšo skupino sestavljajo osebe, ki so bile brez
legalnega statusa, z 31% anketirancev (16 oseb). Kategorija slednjih anketirancev je
raznolika skupina. Dva anketiranca sta kasneje pridobila dovoljenje za začasno bivanje
(1995, b.o.), en je bil brez statusa do leta 2002, ko je pridobil dovoljenje za stalno
prebivanje, eden je bil ilegalec do 1998, potem je pridobil začasno dovoljenje, eden je
pridobil začasno dovoljenje samo za 3 mesece leta 1993, potem je bil ilegalec, eden je
pridobil dovoljenja za začasno prebivanje samo za eno, potem je bil spet ilegalec, eden pa
je samo občasno pridobival dovoljenja za začasno bivanje. Prav tako je bil vmes ilegalec.
Anketiranci, ki so Slovenijo obiskovali kot turisti, predstavljajo 14% anketirancev (7
oseb). V drugi republiki nekdanje SFRJ je živelo 10% anketirancev (5 oseb). Eden
anketiranec je bival kot begunec v drugi državi.
Dva sta pridobila dovoljenje za stalno prebivanje pred pretekom 3 letnega bivanja na
osnovi dovoljenja za začasno bivanje. Enemu je to uspelo 1992, drugemu pa 1993. Leta
1992 je bilo takih oseb 1468, leta 1993 pa 763 (Odločba Ustavnega sodišča, št. U-I284/94, 1999). Kdo je odločal o tem, komu se prizna predhodno bivanje in zakaj sklep ni
bil objavljen, ni jasno.
Ostalim je ostala samo absurdna logika, da ne morejo dobiti dovoljenja za stalno bivanje,
ker jim niso priznavali predhodnih let, ki so jih preživeli v Sloveniji. Nekateri so bili celo
rojeni in so preživeli vse svoje življenje v Sloveniji.
Preglednica 17: Urejanje novega osebnega statusa
Begunec
Prebival v drugi državi
Prebival v drugi republiki SFRJ
Ilegalno bivanje
Stalno prebivanje
Turistično bivanje
Začasno bivanje
Drugo
Skupaj

N
1
1
4
16
2
7
19
1
51

%
2
2
8
31
4
14
37
2
100

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
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Graf 31: Urejanje novega osebnega statusa
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Anketiranci so počasi ponovno pridobivali status stalnega prebivalca Slovenije. Iz
podatkov vidimo, da je do leta 2000 samo 11 anketirancev ponovno pridobilo dovoljenje
za stalno prebivanje in s tem status stalnega prebivalca (eno državljanstvo leta 1996). Do
leta 1996 po eden na leto, leta 1998 3, leta 1999 pa 4. Vse skupaj predstavlja 25% tistih,
ki so pridobili status stalnega prebivalca nazaj. V novem tisočletju pa je status pridobilo
75% vseh, ki jim je uspelo ponovno urediti status stalnega prebivalca Slovenije. Največ
leta 2002, ko jih je bilo 21% vseh. Zakaj prihaja do takšne razlike? Leta 1999 Ustavno
sodišče prvič odloči, da je bil izbris nezakonit in neustaven, ter da je treba odpraviti
neustavnost. Vlada leta 1999 pripravi zakon (ZUSDDD) s katerim omogoči prizadetim
lažjo ureditev stalnega prebivanja in državljanstva. Vendar pa je bil nov zakon neustavno
restriktiven, kar je znova potrdilo tudi ustavno sodišče leta 2001. Na osnovi zakona
ZUSDDD je do 31. 12. 2006 12199 oseb, ki so leta 1992 ostale brez statusa stalnega
prebivalca, pridobilo dovoljenje za stalno prebivanje (Odziv MNZ na tretje poročilo
ECRI o Sloveniji, 2007).
Med anketiranci so tudi taki, ki še danes nimajo urejenega stalnega bivanja v Sloveniji.
Takih anketirancev je 9% (4 osebe).
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Preglednica 18: Ponovna pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje
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Graf 32: Ponovna pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje
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Večina anketirancev je poznala druge izbrisane (94%), vendar se je za skupno reševanje
problemov odločila le dobra polovica. Ta polovica povezanih je oblikovala neko
neformalno organiziranost med prizadetimi. Nekateri so se povezovali samo zaradi
pogovora, s čimer so si lajšali tegobe, medtem, ko so drugi delali bolj odločne korake.
Med prizadetimi so tudi taki, ki poročajo kako jih je bilo sram, da so se znašli v taki
situaciji, ker jih je javno mnenje krivilo zanjo (Zorn, 2003). Vse pa se je vrtelo okoli tega,
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da si niso uredili državljanstva. Anketiranci, ki so se medsebojno družili, so si omogočali
vsaj moralno podporo. Pri ostalih, ki so se popolnoma sami spopadali s svojimi težavami,
pa se je njihova socialna izoliranost samo še povečala. Ostali so brez sogovornikov, ki so
poznal bistvo njihovih težav ter včasih brez opozoril ostalih prizadetih (npr. racije
policije). Zaradi negativnih izkušenj z odzivi okolice, se marsikdo ni želel izpostavljati in
skupno reševati problemov. S tem se je še bolj izoliral in povečal svojo ranljivost, kajti
posamezniki težje dosegajo svoje pravice. Izbrisani, ki so se odločili za kolektivno
zagovorništvo, so sčasoma ustanovili Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije in na
Ustavnem sodišču dosegli zmago, vendar se soočajo s težavami uresničevanja odločbe
Ustavnega sodišča. Trenutno je pripravljen predlog ustavnega zakona, s katerim se
poskuša zaobiti odločitev Ustavnega sodišča.
Preglednica 19: Poznavanje drugih izbrisanih
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Graf 33: Poznavanje drugih izbrisanih
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Leta 2002 je nastalo Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije. Vseh dosedanjih članov
društva je bilo le 323. Nekateri izmed 31 anketiracev, ki so člani društva, so bili
ustanovni člani DIPS. Društvo ni neposredno pomagalo prizadetim, temveč s svojimi
pritožbami na sodišča doseglo, da je Ustavno sodišče razglasilo odvzem statusa stalnih
prebivalcev kot neustavno in nezakonito.
Preglednica 20: Skupno reševanje problemov
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Graf 34: Skupno reševanje problemov
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Anketiranci so se v svoji stiski obrnili na številne naslove. Med njimi prevladujejo:
Helsinški monitor (31 anketirancev), Varuh človekovih pravic (28), odvetniki (19). S tem
so se poskušali neposredno spopadati s svojimi problemi. Helsinški monitor je bil med
prvimi, ki je opozarjala na omenjeno problematiko. Leta 1995 je v svojem prvem
poročilu tudi Varuh človekovih pravic začel opozarjati na problematiko in prizadete
poimenoval »zatečeni tujci«.
Na odvetnike se je, kljub finančnim stiskam, obrnilo 19 anketirancev, vendar so tako oni
kot odvetniki naleteli na ovire. Anketiranci poročajo o tem, da so odvetniki obupavali,
ker naj bi bila zadeva nerešljiva ali pa o tem, da odvetniki niso smeli zastopati tujcev –
izbrisanih.
Veliko ljudi je samostojno poskušalo rešiti nastalo situacijo in sicer s pritožbami, vendar
ni veliko zaleglo.
Preglednica 21: Naslovi, kamor so se anketiranci obrnili po pomoč
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Graf 35: Naslovi, kamor so se anketiranci obrnili po pomoč
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8.2.4 Osebna varnost
Anketiranci so se soočali tudi s težavami s policijo. Pri tem je prihajalo do prekoračitev
pooblastil policije. Že državljani se soočajo s policijskim nasiljem, ki je zelo redko
sankcionirano, ker se apriorno predpostavlja, da policija ne prekorači svojih pooblastil
oziroma, da je imela tehtne razloge za posredovanje. Pri tujcih, posebno če so ilegalci, pa
ni nobenega varstva. Če se posameznikom sploh uspe pritožiti jim preostane le njihova
beseda proti besedi policistov.
Med anketiranci jih je 47% imelo probleme s policijo (24 oseb), medtem, ko 49 %
anketirancev ni imelo slabih izkušenj s policijo. Pripadniki JLA predstavljajo 42% oseb s
problemi s policijo.
Preglednica 22: Težave anketirancev s policijo
Da
Ne
b.o.
Skupaj

N
24
25
2
51

%
47
49
2
100

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
Med problemi prednjačijo izgoni anketirancev, tudi brez sodnih odločb. Vlada je 1992
pooblastila policijo, da lahko osebe, ki so ostale brez državljanstva, izganja brez sodnih
odločb, ker naj bi ilegalno prišli v Slovenijo (Izvajanje zakona o tujcih – navodilo, 1992).
Sledijo različni razlogi v kategoriji »drugo«: nekorektni policisti, da je prihajalo do težav
zaradi neveljavnih dokumentov, da so policisti anketiranca nadlegovali zakaj ni zaprosil
za državljanstvo, aroganca policistov, ko so videli dokumente drugih republik bivše
SFRJ, provokacije, kazni, za enega anketiranca so vedeli, da nima dokumentov, zaradi
česar so ga velikokrat priprli. 5 anketirancev je poročalo o nadlegovanjih njihovih družin
na domu, kjer so pretresali stanovanja, preverjali veljavnost turističnih viz. Med
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anketiranci so 4 taki, ki so bili večkrat odpeljani na postajo zaradi zasliševanj.
Nadlegovanja na meji pa so doživljali trije anketiranci. Pri vseh se pojavljajo kombinacije
omenjenih problemov.
Pritožbeni postopki zoper policiste so bili oteženi ali pa sploh onemogočeni.
Anketirancem so se bližnja srečanja s policijo ponavljala, ker so slednji imeli njihove
podatke. Anketiranci so bili tudi anonimno ovajani s strani sokrajanov.
Preglednica 23: Vrste težav anketirancev s policijo
NA MEJI
VEČKRAT ODPELJANI NA POSTAJO
IZGON
NADLEGOVANJE DRUŽIN NA DOMU
DRUGO

3
4
8
5
7

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
Graf 36: Vrste težav anketirancev s policijo
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Anketiranci so zaradi različnih razlogov Slovenijo tudi zapustili. Kar dve tretjini jih je to
storilo (67%). Med njimi je bilo 11 pripadnikov JLA, ki predstavljajo 47% anketirancev,
ki so zapustili Slovenijo in polovico vseh zaposlenih v JLA.
Vendar pa se razlogi za to razlikujejo. Prevladuje urejanje dokumentov, takih je bilo 37%
vseh anketirancev. To je razumljivo, ker so anketiranci ostali brez veljavnih dokumentov.
Potrebno je bilo urejanje le-teh v svojih matičnih republikah. Pri tem je pomenljivo, da so
si osebe rojene v Sloveniji urejale dokumente novonastalih držav, izvornih republik
njihovih staršev. Prihajalo je do primerov, ko so osebe imele dokumente držav, v katerih
nikoli fizično niso bile. Pri urejanju dokumentov so se tisti, ki so državo zapustili, soočali
s težavami pri vračanju, ker nekaterih niso spuščali nazaj v Slovenijo. To velja predvsem
za zaposlene v JLA. Leta 1991 je nastal spisek nezaželenih oseb, za katerega je leta 1997,
takratni notranji minister Bandelj, dejal, da je nezakonit. Obsegal je 778 oseb, katerim
vstop ni bil dovoljen (Mekina, 2003). Večina zaposlenih v JLA ni imela vstopa v
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Slovenijo do leta 1995, ko so se žene oficirjev pritožile v Ženevi pri Komisiji za
človekove pravice. Takrat se je Slovenija obravnavi pred Komisijo izognila s skrčenjem
seznama na 81 oseb, ki še vedno niso imele vstopa v Slovenijo (Žerdin, 2003). Pri
anketirancih – zaposlenih v JLA, ki so Slovenijo zapustili, vidimo, da večina res ni imela
vstopa v državo pred letom 1995. Izjema je bil en zaposleni, kateremu je žena v 15
dnevih priskrbela dovoljenje za vstop v Slovenijo.
Zaradi zavračanja oseb, ki so si odšle urejat dokumente v drugo državo, se nekateri niso
odločilo za ta korak, s čimer so ostali brez dokumentov. S tem se niso mogli izviti iz
ilegalnega statusa v Sloveniji, ker brez veljavnih dokumentov ni možno urejanje bivanja.
Predstavljajo en del ilegalcev med izbrisanimi v državi. Drugi del ilegalcev pa
predstavljajo osebe, ki so imele urejene dokumente, vendar niso dobile dovoljenja za
bivanje.
Drugo številčno najmočnejšo kategorijo anketirancev tvorijo osebe, ki so Slovenijo
zapustile zaradi službe. Predstavljajo 21% anketirancev (7 oseb). Med njimi so bili trije
zaposleni v JLA, drugi so Slovenijo zapustili zaradi svojega golega preživetja in
preživetja njihovih družin, ker v Sloveniji niso dobili zaposlitve. Osebe, ki so Slovenijo
zapustile zaradi upokojitve so bile vse zaposlene v JLA, predstavljajo 17% (3 osebe)
pripadnikov JLA.
Med osebama, ki sta zapustili Slovenijo v izogib izgonu, je tudi ena oseba, ki je bila
zaposlena v JLA, druga pa ni podala informacij glede zaposlitvene dejavnosti.
Preglednica 24: Število anketirancev, ki so zapustili Slovenijo
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Preglednica 25: Razlogi za zapustitev Slovenije
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Graf 37: Razlogi za zapustitev Slovenije
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Poleg anketirancev, ki so sami zapustili Slovenijo, so tudi taki, ki so bili izgnani. Takih je
bilo 16% (osem oseb). Izgnani so bili od 6 mesecev do 6 let. 6 mesecev je najkrajši
možen izgon, ki ga je omogočal zakon. Med anketiranci, ki niso bili izgnani je en tak, ki
so ga poskušali izgnati trikrat, vendar ga niso hoteli sprejeti tako na madžarski, kot tudi
na hrvaški meji.
Preglednica 26: Izgnani anketiranci
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Graf 38: Izgnani anketiranci
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Veliko anketirancev je bilo iz Slovenije odsotnih več let. Vzrok najdemo že samo v tem,
da so pripadniki JLA, ki so zapustili državo, imeli prepovedan vstop v Slovenijo vsaj do
leta 1995. Tudi potem jim je bilo težko priti v Slovenijo. 8 anketirancev je bilo izgnanih,
s čimer je vstop avtomatično onemogočen vsaj za dobo izgona, ki je znašala najmanj 6
mesecev. Govorimo o legalni vrnitvi v Slovenijo. Med izgnanci so bili 4 (50%) izgnani
za obdobje do enega leta, eden je bil izgnan za 6 let, eden za 5 let, dva pa nista odgovorila
na vprašanje.
Skupaj z izgnanci, je bila povprečna doba bivanja izven Slovenije višja kot 3,5 let.
Seveda med osebami, ki so odgovorile na vprašanje. Večina jih ni (19 oseb). Prevladujejo
osebe, ki so se vrnile leta 1995 ali kasneje, s 60% (9 oseb od 15). Med njimi je bilo 8
pripadnikov JLA. Najdlje je bila odsotna oseba, ki ni smela vstopiti v Slovenijo 7 let
(zaposleni v JLA). Vendar pa ni bila izgnana, temveč je zapustila Slovenijo zaradi
upokojitve, potem pa ji vstop ni bil dovoljen.
Preglednica 27: Vrnitev v Slovenijo
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Vračanje anketirancev je potekalo na različne načine. Največ oseb se je v Slovenijo
vračalo s turistično vizo 38% (13 oseb, med njimi je bilo 7 oseb, ki so bile zaposlene v
JLA). Normalno se je vrnila ena oseba, kot begunec se je tudi vrnila ena oseba. Bivalno
vizo so pridobili trije anketiranci (9%). Ilegalno sta se vrnila dva anketiranca.
Preglednica 28: Način vrnitve v Slovenijo
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Graf 39: Način vrnitev v Slovenijo
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Med odsotnostjo anketiranci niso imeli pogostih stikov s svojimi družinami, ki so ostale v
Sloveniji. Zaradi tega so bili potrebni drugi načini komuniciranja z njimi. Največ
anketirancev je komuniciralo prek telefona, pošte ter z občasnimi obiski izven Slovenije.
Takih je bilo 24% (8 oseb). Brez komunikacij so ostali 3 anketiranci (9%). Prav toliko
anketirancev je uporabljalo samo telefon ter telefon in občasna srečanja izven Slovenije.
Ena oseba je občasno prihajala v Slovenijo, ko je pač pridobila turistično vizo.
Pri drugih so bila srečanja občasna, zaradi težke finančne situacije v kateri so se znašli, ki
jim ni omogočala pogostih obiskov. Ločenost od družin je tudi najpogostejši vzrok
psihičnih težav med anketiranci in njihovimi družinskimi člani, sledi stres zaradi golega
preživetja in strah pred ločitvijo družine zaradi izgona.
Ločenost družine ima poleg psiholoških posledic tudi druge. Enostarševske družine so
bolj ogrožene, s čimer lažje zapadejo v eksistencialne težave, poveča se občutek
osamljenosti, še posebej pri osebah, ki so imele večje težave z okolico. Pri reševanju
težav ni možnosti, da bi se obrnili na svojega partnerja, četudi le zaradi pogovora,
tolažbe. V primeru zdravstvenih težav parterja, izgnani ne more skrbet zanj. Izgnani
anketiranci so se počutili nemočno, ker niso mogli pomagati svojim družinam v stiski.
Preglednica 29: Komuniciranje z družino med odsotnostjo iz Slovenije
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Graf 40: Komuniciranje z družino med odsotnostjo iz Slovenije
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8.2.5 Bivanje
8.2.5.1 Bivalno okolje
Anketiranci so ob spremembi osebnega statusa živeli v različnih bivalnih okoljih. Delež
anketirancev, ki so živeli v mestnem okolju znaša 70%, v primestnem okolju 16% in v
podeželskem okolju 14%. To ni presenetljivo, saj so se priseljenci naseljevali v občinah,
kjer je bila največja možnost zaposlitve, torej v gospodarsko močnih krajih. Največ
priseljencev se je naselilo v občinah industrijskega polmeseca, v Ljubljani ter v
primorskih občinah (Kuhar de Domizio, 1998). Podobno je tudi z anketiranci. Naseljevali
so se v industrijskih krajih in v krajih z vojašnicami. Pripadniki JLA so večinoma živeli v
mestnih okoljih v bližini vojašnic. Predstavljajo 76% anketirancev (16 oseb) zaposlenih v
JLA. V podeželskem okolju jih je živelo 19% (4 osebe), v primestnem pa 5% (1 oseba).
Občine v katerih so pripadniki JLA živeli v podeželskem okolju so bile: Pivka, Vipava,
Cerklje ob Krki, Kranj (Spodnja Besnica) in Brezovica. Občina Vrhnika pa predstavlja
primer primestnega okolja. V mestnem okolju so bivali v občinah Ljubljana, Tolmin,
Novo Mesto, Brežice, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Ajdovščina, Mežica, Celje. Sicer so se
naselili v 13 od 21 občin. V osmih občina (Dravograd, Ravne na Koroškem, Velenje,
Bled, Logatec, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper) se ni naselil nihče od zaposlenih v JLA.
Zakaj je pomembno bivalno okolje? Vsak posameznik si ustvari socialno mrežo znotraj
katere deluje. Interakcije lahko potekajo z družino, ožjo in širšo, s prijatelji, s sosedi, s
sodelavci, znanci. Kako močne so vezi med posameznikom in njegovo okolico, je
odvisno od iskrenosti teh interakcij. Če so iskrene, potem se obdržijo tudi v kriznih
trenutkih. Drugače se spremenijo, ponavadi na slabše. Mestna okolja so ponavadi bolj
liberalna kot primestna in podeželska, vendar pa so stiki bolj bežni. V primestnih in
podeželskih okoljih prebivalci veliko vedo tudi o ljudeh s katerimi se ne družijo ter tako
lahko otežijo ali olajšajo težavna obdobja posameznikov. V primeru iskrenih odnosov
zunanji faktorji nimajo velikega vpliva na odnose, če pa odnosi niso iskreni, potem pa
lahko pride do drastičnih sprememb.
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Preglednica 30: Bivalno okolje anketirancev
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Graf 41: Bivalno okolje anketirancev
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Karta 3: Bivalno okolje anketirancev

Avtor: Savanović, 2007
8.2.5.2 Selitve anketirancev po spremembi njihovega statusa
Po izgubi statusa se je bilo 14 anketirancev in njihovih družinskih članov prisiljeno
preseliti iz kraja bivanja (27% anketirancev). 31 anketirancev se ni selilo (61%), medtem,
ko 6 oseb (12%) ni odgovorilo na vprašanje.
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Preglednica 31: Selitve anketirancev
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Najpogostejši vzroki za selitev znotraj Slovenije predstavljajo finančne težave in odvzeto
stanovanje (pripadnikom JLA in njihovim družinam), ki skupaj predstavljajo 28%
vzrokov. Sledijo vzroki: zaradi službe, razveza zakona, selitev k partnerki, pritiski z
Upravne enote na stanodajalko, zaradi družine. Najobsežnejša kategorija je sicer
kategorija »drugo«, vendar obsega posameznike, ki so bili začasno odsotni iz Slovenije.
Predstavlja 22% razlogov, ki so: urejanje pokojnine, pomoč prijatelju, zaradi službe
oziroma preživetja. Pokojnino je odšel urejati pripadnik JLA, ki leta 1991 še ni
izpolnjeval pogojev za upokojitev. Zaradi zaposlitve oziroma preživetja pa se je oseba
preselila v Vojvodino, ker je le tam lahko dobila zaposlitev, s čimer je lahko finančno
pomagala svoji družini.
Anketiranci so se preseljevali takrat, ko ni bilo nobene druge objektivne možnosti za
bivanje v domače kraju. Navkljub težavam z okolico, slednje niso bile razlog za
preselitev. Bivanje v negativno nastrojenem okolju doprinese k povečani izoliranosti
posameznikov in njihovih družinskih članov. S preselitvijo v drug kraj bi si lahko
ustvarili določeno anonimnost, ki bi jim lahko prinesla nekoliko duševnega miru. Proti
njim je bila njihova finančna situacija, saj so skoraj vse družine prizadetih živele z
minimalnimi finančnimi sredstvi. Tudi če so premišljevali o selitvi, to ni bilo izvedljivo.
Preostala jim je samo debela koža, ki jim je pomagala nevtralizirati nevšečnosti iz
okolice.
Preglednica 32:Vzroki selitev anketirancev
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Graf 42: Vzroki selitev anketirancev
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8.2.6. Zaposlitev
Zaposlitev je eksistencialna osnova posameznikov in njihovih družin, saj omogoča
socialno varnost. Anketiranci, ki so bili ob spremembi njihovega statusa zaposleni, so bili
veliko manj ranljivi, kot tisti nezaposleni. Preko zaposlitve je omogočeno tudi
zdravstveno zavarovanje, tako delavcev, kot tudi družinskih članov.
Ob izgubi statusa, večinoma 1992, sta bili skoraj dve tretjini anketirancev zaposleni
(64%, 33 oseb), 6 anketirancev je bilo upokojenih (12%), 11 anketirancev pa je bilo brez
zaposlitve (22%).
Preglednica 33: Zaposlenost anketirancev ob spremembi osebnega statusa
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Graf 43: Zaposlenost anketirancev ob spremembi osebnega statusa
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Anketirance smo povprašali, če so zaradi izgube statusa izgubili tudi zaposlitev.
Pritrdilno sta odgovorila 2 anketiranca, 47 pa jih je na vprašanje odgovorilo nikalno
(92%). Neposredna povezava med izgubo statusa in izgubo zaposlitve se kaže v tem, da
sta anketiranca ostala brez veljavnih dokumentov v Sloveniji, drugje si jih nista mogla
urediti. Brez veljavnih dokumentov pa ni možno dobiti veljavnega delovnega dovoljenja
in dovoljenja za bivanje.
Preglednica 34: Izguba zaposlitve zaradi spremembe osebnega statusa
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Graf 44: Izguba zaposlitve zaradi spremembe osebnega statusa
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Med anketiranci, ki so bili ob izgubi statusa brez zaposlitve, so bili štirje brezposelni od
treh mesecev do pet let, 7 jih je bilo brezposelnih od 6-16 let. V slednji kategoriji so taki,
ki so bili brez dela ves čas do danes in so najbrž tudi danes.
Zakaj so bili toliko časa brez dela? Takoj po osamosvojitvi je v Sloveniji prišlo do težke
ekonomske situacije zaradi izgube jugoslovanskega trga. Veliko podjetij je propadlo,
veliko jih je zmanjševalo obseg delovne sile, pri čemer so tujci prvi izgubili službe. Kar
je logično, ker države poskušajo zaščititi svoje državljane. Drug faktor je ta, da so pri
ponovnem zaposlovanju prav tako imeli prednost državljani. Če je bil na območju zavoda
za zaposlovanje kandidat za določeno delo s slovenskim državljanstvom, je imel
prednost. S tem se je skoraj onemogočilo zaposlovanje tujcev. Brez dela pa je bilo skoraj
nemogoče dobiti dovoljenje za bivanje. To je tretji razlog za brezposelnost-dovoljenje za
bivanje.
Po preteku delovnih dovoljenj ali prekinitvi pogodbe pri delodajalcu, so tujci velikokrat
ostali brez podlage za pridobitev dovoljenja za bivanje. Od tod nekatera ilegalna bivanja
anketirancev. K brezposelnosti anketirancev je pripomogla tudi nezaposljivost zaposlenih
v JLA, bodisi zaradi starosti, izobrazbe ali pač samo zaradi tega, ker so bili zaposleni v
JLA. Osebe, ki so bile zavrnjene pri sprejemu v državljanstvo zaradi nevarnosti za javni
red in mir ali zaradi sovražnega delovanja proti Sloveniji, niso mogle dobiti delovnega
dovoljenja do leta 2000 (Problematika »izbrisanih« v letnih poročilih Varuha, 2004).
Preglednica 35: Trajanje brezposelnosti med anketiranci
do 5 let
6 - 16 let
Upokojen
Drugo
b.o.
Skupaj

N
4
7
6
2
32
51
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Pri izdajanju delovnih dovoljenj je bila situacija taka, da so se izdajala predvsem začasna
delovna dovoljenja, s trajanjem največ do enega leta.
Poleg neodgovorov (tega 6 šest upokojenih), najštevilčnejšo skupino anketirancev
predstavljajo anketiranci, ki niso dobili delovnega dovoljenja v Sloveniji, 27% (14 oseb).
Osebam brez dovoljenja sledijo osebe z dovoljenji za določen čas s 25% (13 oseb). 5
anketirancem je uspelo pridobiti različna delovna dovoljenja: en anketiranec je bil najprej
brez dovoljenja, potem je pridobil začasno delovno dovoljenje, kasneje pa še stalno
delovno dovoljenje (ob prejetju državljanstva, vmes je bil brez dokumentov); en
anketiranec je bil brez delovnega dovoljenja do 1999, ko si je uredil začasno delovno
dovoljenje kot obrtnik, vendar mu ga naslednje leto niso podaljšali in je zopet ostal brez
delovnega dovoljenja, en anketiranec je bil najprej brez delovnega dovoljenja, potem je
dobil začasno delovno dovoljenje, en je takoj dobil začasno delovno dovoljenje, potem pa
še delovno dovoljenje za nedoločen čas, zadnji pa je dobil delovno dovoljenje, vendar se
ni mogel nikjer zaposliti.
Začasna delovna dovoljena so bila izdana predvsem kot delovna dovoljenja na zahtevo
delodajalca. S tem so bili tujci omejeni, ker so lahko delali samo pri delodajalcu, ki je
zaprosil za delovno dovoljenje. Po prekinitvi dela pri dotičnem delodajalcu, je preteklo
82

tudi delovno dovoljenje, čeprav je bi bilo izdano za daljši čas. S tem pa prosilci niso imeli
več podlage za bivanje v državi. Dogajalo se je tudi, da se delovna dovoljenja pri
izpolnjevanju enakih pogojev niso podaljšala.
Preglednica 36: Delovna dovoljenja anketirancev
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Graf 45: Delovna dovoljenja anketirancev
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Služba predstavlja eksistencialno osnovo vsakega posameznika. Anketiranci so bili
ranljivi že kot tujci, ta ranljivost pa se je še poglobila z odvzemom statusa. Za zaposlitev
so morali izpolnjevati različne pogoje (zavarovanje, dovoljenje za bivanje, finance
članov....), ki so bili za marsikoga enostavno previsoka ovira. Brez statusa stalnega
prebivalca se niso mogli prijaviti na zavodu za zaposlovanje, niso mogli zaprositi za
finančno pomoč iz zavoda, bili so izbrisani iz skupnih gospodinjstev s čimer so bili
prikrajšani še ostali družinski člani, predvsem otroci. Znašli so se v takih finančnih
stiskah, kjer so dohodki komaj zadoščali za najnujnejše ali pa še to ne. Potrebna so bila
tudi zadolževanja.
Zaradi brezposelnosti so bili anketiranci prisiljeni iskati druge načine preživljanja.
Prevladovalo je delo na črno, bodisi samo delo na črno, bodisi v kombinaciji z drugimi
oblikami preživljanj (družinski člani, zadolževanje, prihranki...). Ilegalno je delalo 26
anketirancev (59% vseh delovno aktivnih, 6 je bilo upokojenih že leta 1992, eden se je
upokojil vmes), tudi vsi upokojenci, ker niso prejemali pokojnine. Brez dela na črno se je
preživljalo 14 oseb (32% delovno aktivnih). Sem spadajo taki, ki so jih podpirali samo
družinski člani, ki so imeli prihranke ali pa so se zadolževali. Eden izmed anketiranec je
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umetnik in je na ta način lahko pomagal preživljati sebe in družino. Eden pa je odgovoril,
da si ni upal delati na črno, ker je bilo tveganje zanj previsoko, saj bi ga lahko zalotili in
izgnali.
Preglednica 37: Način preživljanja anketirancev in njihovih družinskih članov
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Graf 46: Način preživljanja anketirancev in njihovih družinskih članov
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Delo na črno je problematično tako za delavce, kot tudi za državo. Država ostane brez
davkov, delavcem pa sicer omogoča preživetje, če ni drugega dela, vendar pa se jim ne
šteje delovna doba, nimajo nobenega socialnega varstva, ob tem pa so tudi izpostavljeni
izkoriščanju delodajalcev. Pri anketirancih je ta nevarnost še večja, ker jim je grozil
izgon. Ker so večinoma imeli družine, bi to pomenilo ločitev za vsaj 6 mesecev, kolikor
je bila najkrajša doba izgona.
Preglednica 38: Težave z delodajalci ob delu na črno
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Graf 47: Težave z delodajalci ob delu na črno
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Med anketiranci, ki so imeli težave z delodajalci prevladuje kategorija »drugo«, kamor
sodijo odgovori: »veliko in preveč« problemov z delodajalci, v nekaj primerih ni bilo
težav, večinoma pa, en anketiranec je z delodajalcem v sodnem postopku, en pa je ob
delu poslušal očitke naj si uredi dokumente ali pa naj se vrne od koder je prišel.
Žalitve v slogu »vračanja domov« včasih postanejo absurdne, saj so med populacijo
izbrisanih tudi taki, ki so se rodili v Sloveniji, kar pomeni, da je njihov dom samo v
Sloveniji. Predstavljajo 33% vseh problemov (4 osebe). Sledita dve vrsti problemov s po
25% anketiranci: izkoriščanje in neplačevanje. Anketiranci poročajo o velikem obsegu
dela za nizko plačilo, o večmesečnem delu brez plačila ob grožnjah s policijo, o tem, da
je bilo tudi za obiranje sadja zahtevano slovensko državljanstvo, kjer je anketiranec delal
na ime svojega sina.
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Preglednica 39: Vrste težav ob delu na črno
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Graf 48: Vrste težav pri delu na črno
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Največ problemov z delodajalci so imeli anketiranci v mestnem okolju, saj je bilo 67%
(8) takih. Po 2 (skupaj 33%) anketiranca sta imela težave z delodajalci v primestnem in
podeželskem okolju.
V podeželskem okolju je en anketiranec velikokrat ostal brez plačila, drugi pa je poslušal
žalitve v slogu naj si uredi papirje ali pa naj se pobere domov. Višek hinavščine je že
samo ilegalno zaposlovanje anketiranca, kjer se delodajalec obregne ob delojemalčevo
ilegalno delo, kljub temu pa to ni ovira za profitiranje na račun situacije anketiranca.
Seveda si vsak posameznik želi delati v izkoriščevalskih pogojih, brez kakršnekoli
socialne varnosti, ob trepetanju za pošten zaslužek, kjer se ga še žali.
Anketiranca, živeča v primestnem okolju, sta odgovorila, da sta velikokrat ostala brez
plačila oziroma, da občasno nista imela težav.
V mestnem okolju živeči anketiranci, ki so delali na črno, pa poročajo predvsem o
neplačevanju, izkoriščanju, kjer so delali več za manj plačila, o grožnjah s policijo,
laganju, nespoštovanju dogovorov.
Tudi med anketiranci, ki niso imeli problemov z delodajalci, so se pojavljali drugi
problemi, ki spremljajo delo na črno. Trije so imeli probleme z inšpekcijo, ki jih je
zalotila in dva tudi prijavila. Na sodišču je eden prejel kazen ter grožnje z izgonom, eden
se je izvlekel skupaj z delodajalcem, tretjega pa so lovili po gozdu, vendar mu je uspelo
zbežati.
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Med anketiranci, ki po njihovih besedah niso imeli problemov z delodajalci, je en
anketiranec delal za hrano, pri drugem je šlo celo za dodatno pomoč delodajalca, ker je
bil seznanjen s težko situacijo anketiranca. Tretji anketiranec je ustanovil obrt, vendar je
delal na črno. Dovoljenje za delo je dobil samo za delo prek obrti, vendar ni dobil
nobenih poslov. S tem si je zagotovil enoletno bivanje v Sloveniji, po preteku dovoljenja
za delo pa je bil zopet ilegalec.
Danes je zaposlenih samo 11 (22%) anketirancev, 18 (35%) jih je nezaposlenih,
upokojenih pa je največ, 22 (43%) anketirancev.
Preglednica 40: Zaposlenost anketirancev danes
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8.2.7 Družinsko življenje
8.2.7.1 Zakonski status
Zakonski status nam kaže, da je velika večina anketirancev živela v zakonski oziroma
izvenzakonski skupnosti. Ti dve kategoriji skupaj predstavljata 90% skupnosti. Poročenih
je bilo 80 % anketirancev, v izvenzakonski skupnosti pa je živelo 10% anketirancev.
Samskih je bilo 8%, od katerih je bila ena oseba mladoletna.
Preglednica 41: Zakonski status anketirancev
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Graf 49: Zakonski status anketirancev
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Zakonski status po etnijah nam pokaže, da je največ poročenih med Srbi, kar ni
presenetljivo, saj jih je največ med anketiranci. Izvenzakonskih zvez je največ med Srbi
in Hrvati (po dve izvenzakonski zvezi, skupaj 80%). Samske osebe pa najdemo samo
med anketiranci srbske etnične pripadnosti.
Preglednica 42: Zakonski status po etnijah
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Graf 50: Zakonski status po etnijah
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Med partnerji anketirancev prevladujejo partnerji slovenske etnične pripadnosti. Ob tem
je največ partnerskih zvez s pripadniki srbske etnične pripadnosti (22 partnerjev, 82%). K
temu pripomore dejstvo, da je največji delež anketirancev srbske etnične pripadnosti.
Ob tem je bilo 43% anketirancev srbske etnične pripadnosti zaposlenih v JLA. Slednji so
imeli v svojih delovnih okoljih nekatere privilegije (stanovanja), zaradi česar je bil njihov
družbenoekonomski položaj boljši od družbenoekonomskega položaja okolice
(Percepcije…, 2005).
Med partnerji srbske etnične pripadnosti, ki so bili slovenske etnične pripadnosti, je bil
eden moškega spola. 14 anketirancev srbske etnične pripadnosti, katerih partnerji so bili
Slovenci, je bilo 14 zaposlenih v JLA, ostali pa v drugih dejavnostih.
Slovenske partnerke so še v partnerskih zvezah s Črnogorcem (1), Hrvati (3), Bolgarom
(1). Črnogorec in Bolgar sta bila prav tako zaposlena v JLA, med Hrvati pa sta bila v JLA
zaposlena le dva. Razen partnerskih zvez Bošnjaka in Makedonca, so vse etnično
mešane. Ker so partnerji slovenske etnične pripadnosti prevladujoči, vidimo, da je poteza
takratne slovenske vlade, s katero določenemu delu prebivalstva ni bil priznan dotedanji
status, prizadela tudi veliko etničnih Slovencev.
Zaradi oblikovanega družinskega življenja je imela večina anketirancev center svojih
življenjskih interesov v Sloveniji. S tem postanejo razlage o stalnih odselitvah iz
Slovenije in posledičnem zavračanju državljanstev oziroma današnje izgovarjanje na to,
da prizadeti niso živeli v Sloveniji, čudne. Anketiranci niso odjavljali stalnega
prebivališča v Sloveniji, ampak so se začasno umaknili iz države. Nekateri zaradi službe
(zaposlitev, upokojitev), nekateri zaradi tega, ker jih je slovenska država prisilila v to,
drugih pa niso spustili v Slovenijo. Nekateri so Slovenijo zapustili, ker so bili izgnani.
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Graf 51: Etnična pripadnost zakoncev anketirancev
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8.2.7.2 Velikostna struktura gospodinjstev
Anketiranci so ob izgubi statusa živeli v različnih gospodinjskih skupnostih: bodisi kot
poročeni oziroma v izvenzakonskih skupnostih s svojimi družinami, bodisi kot samski.
Slednje lahko razdelimo še na samske osebe brez družinskih članov ter na osebe, ki so
bile brez partnerja, vendar so živele s svojo družino, s starši (npr. mladoletnica). Razlika
je v tem, da v večini primerov starši finančno podpirajo družino, medtem, ko je
popolnoma samska oseba odvisna od sebe. Lahko pa pride do takih situacij v družinah, da
zaradi nezmožnosti staršev, da bi podpirali družino, otroci prevzamejo to skrb. Z izjemo
enega primera, so se anketiranci in njihove družine znašle v hudih finančnih stiskah. Že
kot tujci so imeli pičle možnosti za zaposlitev, brez dokumentov pa je bilo to praktično
nemogoče. Vsaj legalno.
Med anketiranci prevladujejo družine, kjer sta prisotna oba starša in pa različno število
otrok. Prevladujejo gospodinjstva s štirimi člani (24 gospodinjstev), s 47% vseh
gospodinjstev anketirancev, sledijo pa gospodinjstva s tremi člani (15), z 29%
gospodinjstev. Ti dve obliki gospodinjstev predstavljata se pojavljata v skoraj 76%
primerih. Nobena od ostalih oblik gospodinjstev ne presega 10% gospodinjstev
anketirancev.
Zaradi izgube statusa je bilo neposredno prizadetih 182 oseb, anketirancev in njihovih
družinskih članov. Vedno se pozablja, da niso bile prizadete samo osebe, ki se jim je
osebni status spremenil, temveč tudi njihovi družinski člani. V našem primeru se številka
neposredno prizadetih več kot potroji, saj je število vseh prizadeti, anketirancev in
njihovih družinskih članov, 3,5-krat večje, kot je samo število anketirancev. Poleg 51
anketirancev je bilo prizadetih še 131 njihovih družinskih članov.
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Preglednica 43: Velikostna struktura gospodinjstev anketirancev
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Graf 52: Velikostna struktura gospodinjstev anketirancev
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Karta 4: Število družinskih članov anketirancev po občinah

Avtor: Savanović, 2007
Število otrok v gospodinjstvih znaša 84 oseb, kar predstavlja 46% vseh članov
gospodinjstev.
Preglednica 44: Starostna struktura gospodinjstev
N
Otroci
Odrasli
Skupaj

%
84
98
182

46
54
100

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007

92

Graf 53: Starostna struktura gospodinjstev
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Otroci so zelo heterogena kategorija. Razdelimo jih lahko na podskupine na mladoletne
in polnoletne ter na predšolčke, osnovnošolce, srednješolce in študente. Mladoletni otroci
predstavljajo kar 60% vseh otrok, medtem, ko je polnoletnih le 27%.
Preglednica 45: Starostna struktura otrok v gospodinjstvih
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Graf 54: Starostna struktura otrok v gospodinjstvih
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Največjo skupino predstavljajo otroci, katerih starost je neznana, ker anketiranci niso
odgovorili na vprašanje. Predstavljajo 27% otrok. Med otroci za katere je starost znana,
pa je največ osnovnošolcev in sicer 24% (20 oseb), sledijo srednješolci z 21% (18 oseb).
Tretjo najštevilčnejšo skupino otrok, katerih starost je znana, predstavljajo otroci
predšolske starosti. Četrto in številčno najšibkejšo skupino predstavljajo polnoletni otroci
s 13% (11 oseb).
Preglednica 46: Starostna struktura otrok v gospodinjstvih po posameznih starostnih
obdobjih
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Graf 55: Starostna struktura otrok v gospodinjstvih po posameznih starostnih obdobjih
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Otroci rojeni v Sloveniji niso avtomatično pridobili slovenskega državljanstva, ker se jim
je ob rojstvu pripisalo republiško državljanstvo njihovih staršev. S tem niso izpolnjevali
pogojev, ki sta bila potrebna za avtomatično pridobitev državljanstva: zvezno
državljanstvo SFRJ in republiško državljanstvo SR Slovenije.
V nekaterih družinah anketirancev slednji niso bili edini prizadeti člani gospodinjstva,
ampak so status izgubili tudi drugi družinski člani. Posebno problematičen je odvzem
statusa mladoletnim osebam, ki niso mogle same zaprositi za državljanstvo in so bile
odvisne od staršev oziroma skrbnikov. Med družinami anketirancev je bilo 10
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anketirancev takih, katerih drugi družinski člani so bili tudi prizadeti z odvzetim
statusom. Med njimi pa so bile 4 družine, kjer so brez statusa ostali vsi družinski člani.
Število oseb, ki jim je bil status odvzet, znaša 29 oseb z anketiranci vred. Število
družinskih članov družin, v katerih so vsi izgubili status, pa znaša 15 oseb. To predstavlja
skoraj polovico članov družin, v katerih so status izgubili tudi drugi družinski člani.
Graf 56: Število izbrisanih družinskih članov anketirancev
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Prizadete osebe so se spopadale s težkimi finančnimi težavami. Z anketiranci in
njihovimi družinami ni bilo nič drugače. Največ anketirancev in njihovih družin je živelo
v taki finančni stiski, da je bilo potrebno zadolževanje. Taki anketiranci predstavljajo
41% vseh. Sledijo jim anketiranci, katerih finančna moč je s težavo zadoščala za
najnujnejše za preživetje. Predstavljajo 31% vseh. Torej, anketiranci, ki so komaj shajali
skozi mesec ali pa še to ne in so se morali zadolževati, predstavljajo kar 72% vseh
anketirancev. En anketiranec s svojo družino je bil finančno tako močan, da je celo
prihranil nekaj denarja.
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Graf 57: Zadostnost dohodkov anketirancev in njihovih družinskih članov
45

41

zadoščali za vse, nekaj
prihranili

40
35

zadoščali za vse, nič
prihranili

31

30
25
20

s težavo zadoščali za
najnujnejše

22

21
16

zadolževanje

15

11
drugo

10
5

1 1

1

2 2

1

b.o.

0
N

%

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
8.2.7.3 Izobraževanje družinskih članov
Sprememba statusa anketirancev je vplivala tudi na šolanje družinskih članov
anketirancev. V večini primerov so odgovarjali, da sprememba statusa ni imela vpliva na
šolanje družinskih članov. Tako je odgovorilo 28 anketirancev (55%). Pritrdilno pa je
odgovorilo 20 anketirancev (39%). Ostalo predstavljajo neodgovori.
Preglednica 47: Vpliv spremenjenega statusa anketirancev na izobraževanje družinskih
članov
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Graf 58: Vpliv spremenjenega statusa anketirancev na izobraževanje družinskih članov
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Družinski člani, ki so se srečevali s problemi so bili predvsem otroci anketirancev, v
enem primeru pa je omenjena vnukinja. 7 anketirancev je odgovorilo, da so bili njihovi
otroci nadlegovani v šoli. 11 anketirancev je odgovorilo, da so je v družini prihajalo do
finančnih težav, zaradi katerih so si težko privoščili šolanje oziroma, otroci sploh niso
nadaljevalo neobveznega šolanja. Dva anketiranca sta omenjala težave s financami, kot
tudi nadlegovanje otrok v šoli.
Pri družinskih članih anketirancev, ki so odgovorili, da so bili otroci nadlegovani, se
pojavljajo naslednji odgovori: zaradi nadlegovanja je vnukinja spremenila priimek,
nadlegovanje zaradi zaposlitve očeta v JLA (otroka - slovenskega državljana niso hoteli
vpisati v drugo šolo, ko so izvedeli za očetov poklic), stres, nadlegovanje v osnovni šoli,
zmerjanje da so otroci fašista, otroci izgubili voljo do šolanja zaradi nadlegovanj (končali
samo SŠ).
Pri družinskih članih anketirancev, ki so odgovorili, da so imeli finančne težave pa se
pojavljajo naslednji odgovori: zaradi finančnih težav niso mogli nadaljevati šolanja,
primanjkovanje finančnih sredstev za nakup knjig in oblačil, finančne težave, plačevanje
šolnine na fakulteti in srednji šoli, da je otrok opustil šolanje in se zaposlil zaradi
preživljanja družine. Dva anketiranca sta odgovorila, da so se pojavile finančne težave in
nadlegovanje otrok v šoli hkrati.
Nadlegovanje med otroci ima izvor v starših otrok. Starši vplivajo na svoje otroke, hote
ali nehote, kajti otroci sami od sebe ne problematizirajo osebnih statusov ali zaposlitev
staršev svojih sošolcev. Obnašanje otrok predstavlja zanimiv vpogled v mentaliteto
njihovih staršev.
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Preglednica 48: Težave družinskih članov anketirancev pri šolanju
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Graf 59: Težav družinskih članov anketirancev pri šolanju
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Zaradi začasnega statusa tujca so bili šolajoči se družinski člani prikrajšani za socialne
pravice, ki bi jim s stalnim statusom pripadale: štipendije, subvencije prehrane v šoli,
subvencija študentskih stanovanj, študentski domovi.
8.2.8 Stiki
Anketiranci so si ustvarili kar obsežne socialne mreže, znotraj katerih so komunicirali z
okolico. Ker so bili anketiranci večinoma v zakonskih ali izvenzakonskih skupnostih, so
imeli tudi največ stikov s svojimi družinami, saj jih je kar 92% imelo stike s svojimi
družinami (47 oseb). Izmed njih je 10 takih, ki so komunicirali samo z družinami. Po
obsežnosti sledijo stiki s širšo družino, s katero je komuniciralo 76% anketirancev (39),
takoj za njimi so kontakti s prijatelji, s katerimi je imelo stike 74% anketirancev (38).
Med anketiranci je ena oseba, ki je imela stike samo s prijatelji ter ena oseba, ki ni
komunicirala s širšo družino.
S sodelavci in sosedi je imelo stike 59% anketirancev (po 30 oseb). Stiki s sosedi in
sodelavci so bili najšibkejši. Z vsemi naštetimi skupinami stikov pa je komuniciralo le
37% anketirancev. Slednji so imeli najbolj razvejano socialno omrežje.
Razvejanost socialnega omrežja osebam v krizi po eni strani omogoča več možnosti za
iskanje podpore, pomoči. Obstaja večja verjetnost, da se oseba lahko obrne na koga po
pomoč. Na drugi strani pa pri bolj razvejanih socialnih omrežjih obstaja tudi večja
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verjetnost, da so stiki manj pristni, s čimer se lahko v kriznih trenutkih pokaže pravi
odnos med posamezniki. Problem naših anketirancev je kar občutljiv in s širšo socialno
mrežo, kjer stiki niso pristni, se lahko pojavijo večje težave, ker je več oseb vedelo za
njihovo problematiko, ki je še danes občutljivo področje,
Preglednica 49: Stiki anketirancev pred spremembo osebnega statusa
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Graf 60: Stiki anketirancev pred spremembo osebnega statusa
50

47

45
40
35
30

39

38
30

Družina
Prijatelji

30

25

Sodelavci
Sosedi

19

20

Širša družina
Z vsemi

15

b.o.

10
2

5
0
N

Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
Pri 59% anketirancev so se odnosi z osebami, s katerimi so ponavadi komunicirali,
spremenili na slabše, saj se je njihova socialna mreža skrčila. Stiki se niso ohranili v
enakem obsegu kot pred spremembo statusa. Tu gre najbrž predvsem za zamero zaradi
tega, ker niso pridobili državljanstva.
Preglednica 50: Sprememba pri odnosih s stiki anketirancev
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Graf 61: Sprememba pri odnosih s stiki anketirancev
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Med osebami, s katerimi so anketiranci komunicirali, in anketiranci se je precej stvari
skrhalo. Največ sprememb v odnosih je bilo pri odnosih s sosedi, saj je 20 (40%)
anketirancev odgovorilo, da so njihovi sosedi spremenili odnos do njih. Odgovor na to
spremembo lahko najdemo v bolj površinskih odnosih s sosedi in tem, da so sosedi
ponavadi tisti, ki imajo veliko informacij o drugih sosedih. Tudi, če se ne družijo z njimi.
Sledijo spremembe v odnosih s sodelavci (12 anketirancev, 23%) ter spremembe v
odnosih s prijatelji (11% anketirancev, 21%). Pet (10%) anketirancev je odgovorilo, da so
se odnosi spremenil s širšo družino, pri dveh so se vsi odnosi spremenili, eden pa je
spremenil odnose s svojo družino.
Preglednica 51: Struktura sprememb s stiki anketirancev
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Graf 62: Struktura sprememb s stiki anketirancev
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Če pogledamo bivalno okolje anketirancev in odnose z osebami, s katerimi so anketiranci
vzdrževali stike, potem vidimo, da se odnosi pri 15 anketirancih, ki so živeli v mestnem
okolju, in pri 2 anketirancih, ki sta živela v primestnem okolju, niso spremenili. Pri 30
anketirancih pa so se odnosi spremenili. 18 (60%) jih je živelo v mestnem okolju, 6
(20%) v podeželskem okolju in 6 (20%) v primestnem okolju. Zanimivo je, da so se pri
vseh, ki so živeli v podeželskem okolju, odnosi spremenili na slabše.
Vpogled v strukturo sprememb v odnosih nam pokažejo, da se mestna, primestna in
podeželska okolja nekoliko razlikujejo med seboj.
Med anketiranci, ki so živeli v podeželskih okoljih, je prišlo do največjih sprememb v
odnosih s sosedi, saj so vsi odgovorili, da so se odnosi s slednjimi spremenili. Ob tem je
pri dveh prišlo do sprememb s prijatelji, pri enem so se spremenili odnosi z znanci, pri
dveh pa so se spremenili odnosi z vsemi. V manjših okoljih, kjer se vsi poznajo obstajata
dve možnosti razvoja medosebnih odnosov: ali so vsi odnosi močni in jih nič ne vrže iz
tira ali pa se izrazito poslabšajo, ker ljudje vedo vse o vseh. To lahko povzroči velike
težave osebam, ki so na udaru. Anketirancem se je zgodilo prav to. Med temi anketiranci
sta imela dva stike le z družinami, ostali pa so imeli širša socialna omrežja. Torej so se
odnosi s sosedi poslabšali tudi pri tistih anketirancih, ki sploh niso komunicirali s sosedi.
Tudi v primestnem okolju prednjačijo slabi odnosi s sosedi. Tu so, z izjemo enega, vsi
anketiranci odgovorili, da so se odnosi poslabšali predvsem s sosedi. Pri enem so se
odnosi poslabšali z vsemi, eden je imel slabše odnose s širšo družino, dva sta imela slabše
odnose samo s sosedi, dva pa s sosedi in s sodelavci.
V mestnem okolju je situacija nekoliko drugačna. Tu prednjačijo poslabšanja odnosov s
prijatelji in sosedi. Kar je razumljivo. Večji kraji onemogočajo pristnejše stike.
Poznanstva so bolj bežna. Veliko ljudi, za katere mislimo, da so prijatelji, je samo
znancev. 10 anketirancev je odgovorilo, da so se odnosi spremenili s prijatelji. Ob tem so
se pri 4 odnosi spremenili še s sodelavci in sosedi, pri enem še s sosedi, pri štirih pa s
širšo družino in sosedi. Prav tako je pri 10 prišlo do sprememb s sosedi, ob vseh drugih
spremembah. 4 anketiranci so povedali, da so se odnosi spremenili s sodelavci, pri enem
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so se spremenili z znanci, pri enem pa z ožjo družino. Spremembe v odnosih so bile, ne
glede na okolje, večinoma na slabše. Razen seveda pri tistih, pri katerih ni prišlo do
sprememb v odnosih.
Preglednica 52: Spremembe v odnosih s stiki glede na okolje bivanja
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Graf 63: Spremembe v odnosih s stiki glede na okolje bivanja
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Pri podatkih v odnosih z okolico na splošno, vidimo, da je bila situacija za anketirance še
slabša. Kar 62% anketirancev je odgovorilo, da so se odnosi z okolico spremenili. Pri tem
je samo eden odgovoril, da so se odnosi delno izboljšali. Pri vseh ostalih so se poslabšali.
Preglednica 53: Spremembe v odnosih z okolico
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Pri spremembah v odnosih z okolico prevladuje zelo raznolika skupina odnosov »drugo«,
s 14 odgovori. Anketiranci, ki so uvrščeni v to kategorijo, so odgovarjali: da so imeli
hude probleme, katastrofalne odnose, nevzdržne odnose, obupne odnose, da je prišlo do
težkih sprememb, da so bile spremembe maksimalne, boleče, da so se počutili manj
vredne, da so posamezniki v njih videli to kar niso bili, da so morali paziti, kaj so
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govorili, da je prihajalo do racij policije, da so se omejeno gibali zaradi neimetja
dokumentov, da je bilo veliko nezaupanja pri okolici, enega so se izogibali ožji in širši
družinski člani. Če povzamem njegove besede: »družina je katastrofa«. Stik je ohranjal le
s svojo izvenazkonsko partnerko in njunim otrokom.
Dva anketiranca sta bila ignorirana, petih se je okolica izogibala. Nekateri so se izogibali
samo anketiranca, drugi so se izogibali tudi drugih družinskih članov. En anketiranec
poroča o tem, da so se ga izogibali tudi širši družinski člani. Dva anketiranca sta bila
deležna žalitev. To je bilo najbolj pričakovano, saj je najbrž vsak priseljenec doživljal
šovinistične žalitve, ne glede na to ali je pridobil slovensko državljanstvo ali ne. Veliko
takih žalitev se pojavlja tudi danes.
Pet anketirancev je odgovorilo, da so se znašli v izolaciji. V taki situaciji so se znašli
bodisi zaradi izgube stikov s prijatelji, sosedi, bodisi ker so bili brez dokumentov in si
niso upali preveč gibati. Samo glede nujnih zadev (vinograd-domov, služba). Brez
dokumentov so bili izpostavljeni izgonu. Izolirani so bili tudi zaradi tega, ker se je
okolica bala spregovoriti z njimi, ker so se ozirali na mnenje drugih, »dežurnih
patriotov«. Slednji niso pritiskali samo na prizadete, temveč tudi na okolico. Dva
anketiranca sta odgovorila, da sta bila žrtvi fizičnih napadov. Trije poročajo o
nesporazumih s širšo družino. Očitali so jim, da niso zaprosili za državljanstvo. Tukaj
smo spet pri tipičnem nerazumevanju problema, saj problem pravzaprav sploh ni v
državljanstvu, ampak v odvzemu statusa stalnega prebivalca. Kar se tiče socialne
varnosti, ni praktično nobene razlike med državljani in tujci–stalnimi prebivalci.
V državi ne živijo samo državljani in nimajo samo oni pravice do socialnega varstva.
Trije anketiranci so bili deležni groženj: groženj v službi, prek telefona, s strani sosedov.
Prav tako trije anketiranci pa poročajo o svojih težavah s »prijatelji«.
Ob vseh teh negativnih izkušnjah je tudi nekaj pozitivnih. Med anketiranci, ki so rekli, da
se odnosi z okolico niso spremenili, je bilo nekaj oseb z dobrimi in slabimi izkušnjami.
Nekaj oseb je imelo dobre in slabe izkušnje z okolico. Poročajo, da so ljudje pomagali na
različne načine, da so jim prijatelji pomagali na eni strani, vendar pa so iste osebe bile
deležne pretepanja, groženj »debilov« v gostilnah (tri osebe). Ena oseba je bila
spoštovana v svojem kraju, ker je bila obrtnik in se je veliko ljudi izšolalo v njegovi
delavnici.
Preglednica 54: Oblike sprememb v odnosih z okolico
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Graf 64: Oblike sprememb v odnosih z okolico
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Vidimo, da so anketiranci, ki so živeli v podeželskem okolju, imeli relativno večje
težave, kot tisti v mestnem in primestnem okolju. Izkazalo se je, da so podeželska okolja
naselja bolj nestrpna. To lahko pripišemo občutljivosti problematike in dejstvu, da se v
manjših okoljih vsi medsebojno poznajo.
Preglednica 55: Spremembe v odnosih z okolico glede na okolje bivanja
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Karta 5: Anketiranci s težavami z okolico

Avtor: Savanović, 2007
Graf 65: Spremembe v odnosih z okolico glede na okolje bivanja
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8.2.9 Zdravstvena situacija anketirancev
Ob spremembi osebnega statusa, leta 1992, je imelo zdravstvene težave samo 25%
anketirancev. Med težavami, ki so jih imeli so naslednje: epilepsija, astma, želodčne
težave, težave zaradi prekomernega pitja alkohola, težave s hrbtom, povišan tlak,
sladkorna bolezen. Zaradi teh težav so se zdravili oziroma jemali zdravila že pred izgubo
statusa stalnega prebivalca Slovenije. Zdravstveno zavarovanje jim je zelo veliko
pomenilo.
Preglednica 56: Zdravstvene težave anketirancev ob spremembi osebnega statusa
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Graf 66: Zdravstvene težave o spremembi osebnega statusa anketirancev
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Zaradi odvzema statusa stalnega prebivalca Slovenije je 47 anketirancev (92%) izgubilo
zdravstveno zavarovanje. Brez zavarovanja so bili, ker so bili ilegalci ali brez službe.
Večina jih je bila tudi brez služb. Štirje anketiranci so obdržali zdravstveno zavarovanje.
Ker niso odgovorili na vprašanja o tem, kakšno zdravstveno zavarovanje so si uredili, ne
vemo kakšno zavarovanje so imeli oziroma zakaj ga niso izgubil
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Preglednica 57: Izguba zdravstvenega zavarovanja
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Graf 67: Izguba zdravstvenega zavarovanja
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Vir: Ankete, N=51, maj – julij 2007
Zdravstveno zavarovanje so si anketiranci poskušali urediti na različne načine. Največ,
26 anketirancev (51%) si je zavarovanje uredilo prek svojih zakoncev, dva (4%) sta si
zavarovanje uredila kot begunca v Sloveniji, brez zavarovanja je ostalo 14 anketirancev
(27%), ostali 4 (8%) so si ga uredili na različne načine: eden je pridobil zavarovanje samo
ob primerih, ko je dobil začasno delovno dovoljenje, drugi je po potrebi goljufal in
uporabljal prijateljevo zavarovanje, tretji je odprl fiktivno obrt in plačeval osnovno in
dodatno zavarovanje, ko finančno ni bil več zmožen za plačila, se je zavaroval prek
zakonca, četrti anketiranec si je uredil nezgodno in življenjsko zavarovanje.
Zdravstvenega zavarovanja ni imel, ker se ni mogel zavarovati prek zakonca, ker ni imel
ker se ni mogel zavarovati prek zakonca, ker ni dobil dovoljenja za bivanje.
Med tistimi, ki so bili zavarovani prek zakoncev, so taki, ki nekaj časa niso imeli
zdravstvenega zavarovanja: en anketiranec je bil brez zdravstvenega zavarovanja 4 leta,
preden se je zavaroval prek zakonca, drugi je bil v podobni situaciji, vendar je bil brez
zavarovanja 2 leti, ker ga niso hoteli zavarovati niti proti plačilu, tretji se je zavaroval
prek zakonca po 6 letih, četrti je bil brez zavarovanja med letoma 1994-1998, ker je bila
tudi soproga brezposelna in zavarovanje prek nje ni bilo možno, eden je bil neznano
dolgo brez zavarovanja preden se je zavaroval prek soproge. Vsi pa so plačevali nekatere
zdravstvene storitve.
Osebni status anketirancev je za zavarovanje pomemben, ker kot začasni prebivalci
Slovenije niso mogli biti zavarovani prek zavoda za zaposlovanje, ker niso imeli pravice,
da bi se tam prijavili. Brez statusa tudi ni možno zavarovanje prek zakoncev.
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Preglednica 58: Urejanje zdravstvenega zavarovanja
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Graf 68: Urejanje zdravstvenega zavarovanja
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V času, ko so bili anketiranci brez statusa, je bilo realno pričakovati, da bodo nekateri
imeli zdravstvene težave. 14 anketirancev je imelo to srečo, da so bili brez zdravstvenih
težav.
Med tistimi, ki so v času, ko so bili nezavarovani zboleli, jih devet ni obiskovalo
zdravnika, ker niso imeli denarja, da bi plačevali zdravstvene storitve. 14 jih je plačevalo,
6 pa jih je bilo zavarovanih. Med plačniki je ena anketiranka, ki je bila v času nosečnosti
brez zavarovanja, zaradi česar je plačevala vse zdravniške storitve. Po rojstvu, je bil otrok
brez zavarovanja 6 mesecev.
Med tistimi, ki so bili brez zavarovanja, sta bila brez zdravstvenih težav dva anketiranca,
5 jih ni obiskovalo zdravnika zaradi pomanjkanja denarja, eden pa je plačeval zdravnika
ali pa ga ni obiskoval.
Med anketiranci, ki so padli v kategorijo »drugo«, sta dva imela zdravstvene težave, dva
pa ne. Bolnika sta se zdravila na različne načine. Eden je zdravniške storitve plačeval, v
primeru finančne stiske pa sploh ni obiskoval zdravnika, drugi pa je goljufal s tujo
zdravstveno izkaznico ali pa je plačeval zdravstvene storitve.
Anketiranca, ki sta si uredila zavarovanje kot begunca sta reševala svoje zdravstvene
težave na različna načina: eden je normalno uporabljal zavarovanje, drugi pa je storitve
plačeval ali pa ni obiskoval zdravnika. Očitno ni imel zdravstvenega zavarovanja ves čas.
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Tudi anketiranci, ki so bili zavarovani prek zakoncev, so različno reševali težave, kajti
niso vsi imeli zdravstvenega zavarovanja ves čas, kar pomeni da so v primeru težav ali
plačevali storitve ali pa pač niso hodili k zdravniku. Eden zdravnika zaradi pomanjkanja
denarja sploh ni obiskoval, trije so občasno obiskovali in plačevali zdravnika, drugič spet
ne, pet jih je vedno plačevalo zdravstvene storitve.
Preglednica 59: Spopadanje z zdravstvenimi težavami
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Graf 69: Spopadanje z zdravstvenimi težavami
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Med 51 anketiranci jih je 32 (62%) odgovorilo, da se jim je zdravje v času svoje kalvarije
poslabšalo. Zdravstvene težave so se na novo pojavile pri 19 anketirancih. En anketiranec
ni bil prepričan ali je njegovo stanje slabše ali ne. Odgovoril je, da je njegovo stanje
stabilno. Anketiranec je imel težke zdravstvene težave že pred izgubo statusa. Gre za
srčnega bolnika (angina pektoris), s hepatitisom B, ki je bil upravičen do invalidske
upokojitve, vendar je ni mogel izkoristiti, ker mu je v praksi država ni priznala do 2003.
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Preglednica 60: Poslabšanje zdravja anketirancev
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Graf 70: Poslabšanje zdravja anketirancev
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Med zdravstvenimi težavami, ki so nastale v času, ko so bili anketiranci brez statusa, so
se največkrat pojavile psihične težave. Le-te pa vplivajo tudi na fizično zdravje
posameznikov ter slabšajo že načeto zdravje. 22 anketirancev z zdravstvenimi težavami
danes (69%) je odgovorilo, da imajo psihične težave. Pojavljale so se zaradi velike
negotovosti v življenju posameznikov in njihovih družin (strah pred izgonom in ločitvijo
družine je bilo strah, strah da jo bodo izgnali, ločili od otrok, samomor edinca zaradi
žalosti ob ločitvi družine, eksistencialne težave). Med drugimi anketiranci prevladuje
povišan krvni tlak in sladkorna bolezen kot samostojni težavi ali v kombinaciji z drugimi
problemi: holesterol, anevrizma aorte, trigliceridi. Kategorija drugo obsega: nosečnost in
porod brez zavarovanja, zelo zelo poslabšalo, totalno poslabšanje, pljučnica.
8.2.10 Socialna varnost
Anketirancem in njihovim družinam so največ problemov predstavljale eksistencialne
težave. V Sloveniji obstaja izoblikovan sistem socialne varnosti za osebe, ki so je
potrebne. Obstaja cela vrsta pomoči, ki pa so vezane na status stalnega prebivalca,
državljana ali tujca.
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V primeru brezposelnosti se stalni prebivalci lahko prijavijo na zavodu za zaposlovanje,
kjer so zdravstveno zavarovani, v primeru predhodne zaposlitve jim teče delovna doba in
so upravičeni do finančnih pomoči ter drugih pomoči pri iskanju zaposlitve.
Med anketiranci vidimo, da je samo eden dobil dovoljenje za stalno prebivanje leta 1992,
ko se je osebni status anketirancev spremenil. Ostali so ga pridobili nazaj večinoma po
letu 2000 (75%). Anketiranci brez dovoljenja za stalno prebivanje oziroma statusa
stalnega prebivalca, niso mogli uveljavljati omenjenih pravic. Kljub temu, da so prek
davkov vplačevali sredstva za te namene. Ko pa so pomoč najbolj potrebovali, jim je bila
le-ta zanikana. Vsaj dokler so bili začasni prebivalci države.
Veliko pravic se uveljavlja s potrdilom o članih v gospodinjstvu. Prek tega potrdila se
lahko pridobi veliko socialnih pravic, ki omogočajo finančno šibkejšim družinam lažje
življenje (štipendija, otroški dodatek...). Tudi pri upoštevanju oseb v določenem
gospodinjstvu se upoštevajo samo stalni prebivalci države. Anketiranci poročajo, da so
bili zaradi neupoštevanja njihovih družinskih članov v gospodinjstvih prikrajšani za
subvencije stanarin, pri otroških dodatkih, pri štipendiranju, pri varstvenih dodatkih, pri
pridobitvi brezplačne prehrane za otroke v šoli.
Posebna kategorija so pokojnine, predvsem vojaške. Med 15 anketiranci, ki so poročali o
težavah s pokojninami, jih je bilo 14 zaposlenih v JLA. Glede pokojnin sicer ne bi smelo
biti težav, saj ni važno, kje oseba živi, da bi prejemala pokojnino iz države, v kateri jo je
zaslužila. Vendar je to problem med Slovenijo in drugimi državami nekdanje SFRJ, ker
ni podpisanih dvostranskih pogodb o prenosih pokojnin.
Edini anketiranec s problemi s pokojnino, ki ni bil zaposlen v JLA je poročal, da ne dobi
pokojnine za 32 let delovne dobe, ki jo je zbral do leta 1992. Kljub temu, da je leta 2003
postal državljan. Vmes je od leta 1996-2001 pridelal še dodatnih pet let delovne dobe,
vendar mu to ne zadošča za invalidsko upokojitev. Po 37 letih dela je ostal brez
eksistencialne osnove.
Upravičenci do vojaške pokojnine pa so v še bolj zapleteni situaciji. Leta 1991 je bil
izdan Odlok o izplačevanju vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 21, 1991). Za tujce je
veljalo, da so bili upravičeni do vojaške pokojnine, če so imeli stalno prebivališče v
Sloveniji najpozneje od 26.6.1991 naprej. Ob tem so morali uveljaviti pravico do
pokojnine najkasneje do 18.7.1991. Potem je bil januarja 1992 sprejet drugi Odlok o
izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4, 1992). Za tujce je bil
pogoj stalno prebivališče najpozneje od 26.6.1991. Upravičenci so bili razvrščeni v več
skupin. Prvo skupino so tvorili upravičenci, ki so do 18.7.1991 uveljavili pravico do
pokojnine. V drugi skupini so bili tisti, ki so bile po 18.7.1991 na razpolago, v suspenzu,
na dopustu ali v bolniški ter so do 18.10.1991 uveljavile pravico do pokojnine. V tretji
skupini so bili tisti, ki so prestopili v Teritorialno obrambo in so do 1.2.1992 izpolnili
pogoje za pokojnino. Kljub izpolnjevanju prejšnjih pogojev, pa upravičenci niso mogli
biti tisti, ki so sodelovali v agresiji na Slovenijo (Uradni list RS, št. 4, 1992).
Po teh dveh odlokih so se pokojnine izplačevale do leta 1998, ko je bil sprejet Zakon o
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških uslužbencev
(Uradni list RS, št. 49, 1998). Tujci so lahko uveljavljali pravico do pokojnine, če so
imeli dovoljenje za stalno prebivanje oziroma stalno prebivališče v RS nepretrgoma od
25.6.1991 naprej in če so ob tem do 25.6.1991 uveljavili pravico do pokojnine, pod
pogojem, da je ne morejo uveljaviti v državah, katerih državljani so. Do pokojnine so bile
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upravičene so bile tudi aktivne vojaške osebe, ki so prestopile k TO in so do 1.2.1992
izpolnile pogoje za pokojnino. Tujci so po tem zakonu dobili pokojnine, dokler so imeli
stalno prebivališče v Sloveniji. Torej, če so bili stalni prebivalci države.
Zakon tudi natančneje določi tudi tiste, ki so aktivno sodelovali v agresiji na RS v vlogi
poveljnika ali neposrednega vojnega delovanj oziroma osebe v vojaški obveščevalni oz.
protiobveščevalni dejavnosti proti RS (Uradni list Rs, št. 49, 1998).
Kaj se je dogajalo z anketiranci–zaposlenimi v JLA? Pet jih je odgovorilo, da so danes
brez pokojnine (med njimi je eden državljan), pet jih je odgovorilo, da so brez pokojnine
v Sloveniji (dva slovenska državljana), trije pa so bili brez pokojnine večino časa, vendar
so jo potem pridobili. Dva sta bila brez pokojnine 11 let, eden pa 10 let.
Kot smo videli iz zakonodaje je bilo potrebno pravico do pokojnine uveljaviti najkasneje
do 1.2.1992, ob tem pa imeti dovoljenje za stalno prebivanje od 25.6.1991 naprej
nepretrgoma in brez aktivnega sodelovanja v agresiji na Slovenijo.
Med tistimi, ki so brez pokojnine, sta bila dva zavrnjena pri sprejemu za državljanstvo
zaradi nevarnosti za državo oziroma kot agresor. Eden je bil vojaško upokojen, leta 1996
pa je celo pridobil Slovensko državljanstvo. Glede na to, da je državljanstvo dobil tako
zgodaj, brez izpolnjevanja 13-letnega bivanja v Sloveniji (3 leta na osnovi začasnega
dovoljenja in 10 let na osnovi stalnega dovoljenja za bivanje), lahko predvidevamo, da je
bila zavrnitev na osnovi »nevarnosti za državo« pavšalne narave. Vendar pa je
anketiranec kljub državljanstvu brez pokojnine. Drugi, ki je bil zavrnjen kot »agresor«,
pa je bil ob spremembi osebnega statusa v postopku za upokojitev. Kar po odlokih in
zakonu o upokojevanju ni bilo dovolj za izpolnjevanje pogojev za upravičenca za
pokojnino. Ob tem je bil še razglašen za osebo, ki je aktivno vojaško sodelovala v agresiji
na Slovenijo. Dovoljenje za stalno prebivanje je dobil leta 1995.
Ostali trije anketiranci brez pokojnine tudi niso bili upokojeni ob predpisanih datumih iz
predpisov o upokojevanju. Njihove vloge za državljanstvo pa niso bile zavrnjene zaradi
sodelovanja v agresiji na Slovenijo ali zaradi nevarnosti za javni red in mir, temveč
zaradi drugih razlogov. Eden je pridobil državljanstvo, vendar so mu ga pozneje odvzeli
in je še danes brez. S 40-letno delovno dobo je brez pokojnine, ker nima državljanstva.
Vendar pa to sploh ni pogoj za pridobitev pokojnine. Pogoj je samo stalno bivanje v
Sloveniji, ki ga je pridobil leta 2004. Pri prejšnjih dveh anketirancih pa je eden dobil
dovoljenje za stalno prebivanje leta 2002, drugi pa ni odgovoril na vprašanje.
Naslednjo kategorijo tvorijo anketiranci, ki so odgovorili, da ne prejemajo pokojnine v
Sloveniji. Njihov velik problem je v tem, da ne morejo prejemati pokojnine na račun v
Slovenijo in jo morajo hoditi iskati v tujino ter, da je provizija pri menjanju denarja
velika (27%). To in stroški potovanja jim poberejo dobršen del pokojnine. Med njimi sta
dva državljana Slovenije. Eden izmed njiju je bil sprva zavrnjen kot nevaren za
Slovenijo, državljanstvo je dobil leta 2004. Drugi je državljanstvo dobil leta 2005.
Zanimivo je da imata podobno situacijo. Pokojnino prejemata iz Srbije, nihče od njiju ni
nikoli tam delala, obstaja pa tudi ena razlika: eden dobi dodatek k tuji pokojnini, drugi ne.
Preostali trije so bili leta 1992 zavrnjeni glede državljanstva, ker naj dva ne bi bivala v
Sloveniji, za tretjega pa država ni bila zainteresirana, da bi mu podelila državljanstvo. Ob
spremembi osebnega statusa stalnega prebivalca je bil upokojen samo eden.
Zadnjo kategorijo sestavljajo anketiranci, ki so bili dalj časa brez pokojnine v Sloveniji,
vendar so jo na koncu dobili. Trije med njimi so dobili zavrnjeno vlogo za državljanstvo,
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ker naj bi bili nevarni za Slovenijo, četrti pa naj ne bi izpolnjeval pogojev. Trije so bili
brez pokojnine 11 let, eden pa 10 let. Pokojnine so si trije uredili 2003, eden pa 2002.
Zanimivo je to, da je eden še danes z začasnim statusom, s čimer naj ne bi izpolnjeval
pogojev za pridobitev pokojnine. Dva imata dovoljenje za stalno prebivanje, eden pa je
državljan. Za pokojnino so se borili 4-5 let, ob tem se jim nič ne prizna za nazaj. Za te
neizplačane pokojnine se borijo na sodišču.
Vidimo, da so imeli anketiranci podobne situacije, vendar pa so rezultati zelo različni, od
tega, da eni sploh ne prejemajo pokojnin, nekateri ji ne prejemajo v Sloveniji, ob čemer
eni dobivajo dodatek k tuji pokojnini, drugi pač ne. Drugi so si po več kot desetih letih
uredili pokojnine, vendar se jim ne priznajo neizplačane pokojnine za nazaj. Kljub
neizpolnjevanju nekaterih pogojev, kot je sodelovanje v agresiji na Slovenijo, poklicna
aktivnost po zakonsko predpisanih datumih, eni dobivajo pokojnino v Sloveniji drugi pa
ne.
9. SKLEP
Priseljenci iz bivših jugoslovanskih republik, so se v Slovenijo priseljevali predvsem
zaradi zaposlitve. Takrat so bili notranji ekonomski migranti, ki bi v osnovi lahko spadali
v skupino začasnih notranjih migrantov. Vendar so si v Sloveniji oblikovali družine in so
ob osamosvojitvi Slovenije postali zunanji ekonomski migranti, oziroma kar izseljenci.
Od okoli 200 000 priseljencev in njihovih potomcev, jih je dobrih 170 000 ob slovenski
osamosvojitvi pridobilo slovensko državljanstvo. Preostalih 30 000 pa zaradi različnih
razlogov ne. Nekateri zaradi želje, da bi ostali tujci v Sloveniji, nekateri niso imeli
zadostnih oziroma pravih informacij, nekateri so zamudili časovne roke, nekateri so bili
zavrnjeni.
Pri sprejemanju zakona o tujcih ni bilo politične volje, da bi se nekdanjim rojakom, ki
niso pridobili slovenskega državljanstva, priznala kontinuiteta stalnega bivanja na
slovenskem ozemlju. Načelo kontinuitete se je uporabilo samo pri oblikovanju osnovnega
državljanskega telesa in pri urejanju osebnega statusa preostalim tujcem, ki so bili stalni
prebivalci Slovenije že v SFRJ. Prišlo je do ločevanja tujcev na tujce–nekdanje
sodržavljane in vse ostale tujce. Nekdanjim sodržavljanom se je status stalnih prebivalcev
izničil brez obvestil.
Za obravnavanje situacije nekdanjih sodržavljanov, se je uporabljal Zakon o tujcih, ki pa
ni ustrezen, ker jih je obravnaval kot, da bi se šele leta 1992 priselili v Slovenijo. Zaradi
tega je Ustavno sodišče ugotovilo, da je zakon neustaven, ker ni bi primeren za situacijo
dotičnih oseb.
Zaradi spremembe osebnega statusa so prizadeti prešli v začasne prebivalce Slovenije ali
celo v ilegalce. Zaradi tega so bili v veliki meri socialno izključeni: iz pravnega sistema,
trga delovne sile, sistema socialne varnosti, prekinile so se tudi njihove vezi z okolico.
Poleg socialno-ekonomske izločenosti iz slovenske družbe, so nekateri doživeli celo
fizično, saj so bili izgnani. Stopnja izključenosti je bila odvisna od ureditve novega
statusa tujca v Sloveniji. Tisti, ki jim je uspelo urediti vsaj začasno bivanje, so imeli
teoretično možnost, da se vsaj ekonomsko vključijo v družbo. Vendar je bilo zaradi težke
gospodarske situacije gospodarske situacije je tudi to težko, saj je država ščitila domačo
delovno silo. Uredili so si lahko le začasna delovna dovoljenja.
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Ker so se začasna delovna dovoljenja izdajala največ za dobo enega leta, socialna varnost
izvirajoča iz te delne ekonomske integracije ni bila posebno velika. Velikokrat se je
zgodilo, da se delovno dovoljenje ni podaljšalo, s čimer so anketiranci izgubili podlago
za bivanje in minimalno socialno varnost.
Tujec z dovoljenjem za stalno bivanje (status stalnega prebivalca) se ob izgubi zaposlitve
lahko prijavi na zavodu za zaposlovanje, zaprosi za finančno podporo. Zaposleni z davki
plačujejo sredstva za primere, ko se znajdejo v krizni situaciji, brez zaposlitve. Takrat so
upravičeni do pomoči države. To je bilo izbrisanim nedostopno. Zaradi težkih finančnih
situacij je večina delala na črno. Takšno delo je lahko neugodno za delojemalca, saj je
odvisen od dobre volje delodajalca. Prihaja do goljufanja, ni nobene socialne varnosti,
prihaja do groženj s policijo, neplačevanja dela, šovinističnih žalitev. Tudi delo na črno ni
veliko pomagalo družinam. Večina je komaj shajala skozi mesec ali pa še to ne. Potrebna
so bila tudi zadolževanja.
Pri zaposlenih anketirancih, ki so imeli le dovoljenje za začasno prebivanje, je
pomenljivo tudi to, da so v Sloveniji plačevali davke, niso pa bili upravičeni do cele vrste
socialni pomoči, ki bi jim prišle prav in bi jim kot stalnim prebivalcem Slovenije tudi
pripadale.
Tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje (stalni prebivalci) so, vsaj formalno, glede
socialno-ekonomskih pravic praktično izenačeni z državljani. Nekatere socialne pravice
sploh niso vezane na državljanstvo, ampak na stalno bivanje v državi. Če bi se izbrisanim
priznala kontinuiteta njihovega bivanja v državi, bi nadaljevali z normalnim življenjem.
Tako pa se je njihovo življenje in življenje njihovih družinskih članov postavilo na glavo.
Anketirance je prizadela tudi izguba zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje je možno
na različne načine: prek zaposlitve, kjer se plačujejo sredstva za zavarovanje, v primeru
brezposelnosti je možno prek zavoda za zavarovanje, prek zakonca oziroma staršev,
lahko tudi plačujemo zdravstvene storitve. Brez statusa zaposlitev ni možna, oziroma
samo začasna, torej je tudi zavarovanje največ začasno. Za zavarovanje prek zavoda je
potreben status stalnega prebivalca, ker brez tega prijava na zavodu ni možna, kar zopet
ne pride v poštev za naše populacijo. Enako je z zavarovanjem prek zakonca. Preostane
torej plačevanje zdravstvenih storitev. Glede na obupne finančne razmere v družinah
prizadetih, je bilo to oteženo ali pa celo onemogočeno. Večina anketirancev je izgubila
zdravstveno zavarovanje vsaj za nekaj časa, dokler si niso uredili zaposlitve ali pridobili
dovoljena za stalno prebivanje.
V primeru zdravstvenih težav so plačevali zdravstvene storitve ali pa niso obiskovali
zdravnika. Nekateri so imeli resne zdravstvene težave že pred spremembo osebnega
statusa in jih je izguba zdravstvenega zavarovanja resno prizadela. Zdravje se jim je
slabšalo, kot tudi večini ostalih anketirancev, ki so bili zdravi pred spremembo osebnega
statusa. Pri slednjih je prišlo predvsem do psihičnih težav, zaradi večletnega konstantnega
stresa.
Zaradi stanja duha v slovenski družbi, kjer so bili celo državljani – Neslovenci, žaljeni in
šikanirani, so imeli prizadeti in njihove družine težave tudi z osebami, s katerimi so
vzdrževale stike, predvsem pa z okolico. Pri tem je bivalno okolje igralo pomembno
vlogo. Podeželska okolja so se izkazala za bolj sovražno nastrojena okolja. Lahko bi
pričakovali, da se v manjših okoljih ljudje bolj poznajo ter da so njihovi odnosi bolj
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pristni. Vendar temu v našem primeru ni tako. Prav to, da se ljudje medsebojno bolj
poznajo, je bilo slabo za prizadete. Ker ljudje veliko vedo o drugih in ker je situacija naše
populacije občutljiva za, če povzamemo besede enega izmed anketirancev, »dežurne
patriote«, so imeli prebivalci nemestnih okolij večje težave. Prednjačijo nesporazumi s
sosed in sodelavci. Predvsem z etničnimi Slovenci. Pojavljale so se tudi težave z osebami
s katerimi anketiranci sploh niso imeli stikov, vendar je majhnost okolij naredila svoje,
saj je pretok informacij v takih okoljih zelo učinkovit.
V mestnih okoljih se kot prevladujoči problematični odnosi pojavljajo odnosi s sosedi in
prijatelji. Vendar je imelo v mestnih okoljih probleme z okolico, relativno, pol manj
anketirancev.
Problemi z okolico so pripeljali do socialne izolacije anketirancev. Prihajalo je tudi do
fizičnih napadov, žalitev neznancev, groženj prek telefonov. Nekatere spremembe v
odnosih lahko ponazorimo z besedami enega izmed anketirancev: »Prej sem bil prekleti
Bosanec, potem pa prekleti Srb«.
Iskanje socialne opore se je skrčilo na minimum ali pa je celo prenehalo. Pojavita se
prostovoljna in neprostovoljna izolacija. Anketiranci so se, zaradi negativnih reakcij
okolice, izogibali komuniciranju z njo. V takih primerih je prišlo do prostovoljne
izolacije. S tem se je problematika oseb še bolj poglobila, ker smo ljudje socialna bitja.
Prenehanje komuniciranja lahko negativno vpliva na psihološke težave posameznikov.
Na žalost pa je komuniciranje obojestransko in ni možno, če je interes prisoten samo z
ene strani, strani anketirancev. S tem pride do neprostovoljne izolacije.
Velik problem v vseh teh letih je predstavljala pravna varnost izbrisanih, ki je bila na
nizki ravni. Podlaga za slabo pravno varnost je bila postavljena že v samem prehodnem
členu Zakona o tujcih, kjer se ni nedvoumno zapisal osebni status nekdanjih državljanov
SFRJ-stalnih prebivalcev Slovenije, ki bi ostali brez državljanstva. Nastala je pravna
praznina, ki je omogočila različne interpretacije zakona.
Zaradi brezbrižnosti do reševanja problematike je bila učinkovitost pritožbenih
postopkov velika, prihajalo je do neupoštevanj odločb tako Vrhovnega kot tudi
Ustavnega sodišča, izvajali so se nezakoniti ukrepi (izgoni brez sodniških odločb, izgoni
na območja, kjer so bila ogrožena življenja posameznikov), policija je dobila pooblastila,
ki ji ne bi smela biti podana (izgoni brez odločb), velikokratne prekoračitve pooblastil
policije so ostale nesankcionirane, olajševalnih okoliščin, ki so jih predvidevali zakoni
(izgoni staršev mladoletnih otrok) se niso upoštevali. Vse to kaže na stanje duha in nivo
pravne kulture, ki so je bili deležni izbrisani.
Med anketiranci se pojavljajo naslednje težave:
• Onemogočena prijava na zavodu za zaposlovanje
• Izguba pravice do nadomestila za brezposelnost
• Neupoštevanje anketirancev v skupnih gospodinjstvih
• izguba štipendij pri otrocih
• neizplačevanje akontacij pokojnine
• zmanjšana možnost legalne zaposlitve
• izguba zdravstvenega zavarovanja
• ilegalno bivanje
• izgoni
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izguba otroških dodatkov
izguba varstvenih dodatkov
izguba subvencij (stanarina, študentskih stanovanj)
izguba odpravnin
plačevanje šolnin (fakulteta, srednja šola)
izguba delovne dobe
onemogočen nakup stanovanja
plačevanje vizumov, sodnih taks, odvetnikov
razdruževanje družin
šikaniranje uradnikov na vseh področjih
onemogočanje dostopa do bančnega računa, kljub pooblastilu lastnika računa
izdajanje nepopolnih potrdili o dolžini delovne dobe
onemogočeno imetje bančnega računa
grožnje, nadlegovanja, fizično nasilje policije

Politika selektivnega priznavanja statusa stalnega prebivalstva samo nekaterim tujcem, je
bila popolnoma nepotrebna in je prizadela ogromno ljudi. Prizadeti se že petnajst let
borijo z močjo argumentov proti argumentu moči. Država počasi, a vztrajno izgublja
pravno bitko. Dejansko stanje nam dokazuje, da imajo prizadeti prav. Do sedaj se je vse,
kar so trdili, na sodiščih izkazalo za pravilno. Danes država poskuša s predlogom
ustavnega zakona izigrati nekatere druge pravne norme, ki se že prakticirajo, s čimer
znižuje pravno kulturo, ki je že dosežena.
Problem prizadetih je v tem, da je njihov boj trnov in dolg. Petnajst let za državo ni
veliko, za človeka pač. Za veliko ljudi je bila storjena nepopravljiva škoda, za nekatere je
celo prepozno.
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10.SUMMARY
Main reason for immigration to Slovenia from other former Yugoslav republics was
economical factor. Immigrants were considered as internal migrants, because they came
from the same state. After the Slovenian independence they became international
migrants. More than 170 000, of 200 000, got acquired Slovenian citizenship, others
didn't for various reasons
The latter became known as »erased«. There was no political will to acknowledge the
continuity of their residence in Slovenia. Discrimination between former compatriots,
now foreigners, and all other foreigners occurred. Former compatriots with permanent
residency in Slovenia, were not recognised as permanent residents anymore after
February 1992. They lost their status and had to arrange new personal status, but this time
it could only be temporary personal status.
Their situation was dealt as if they were foreigners-newcomers to Slovenia and not as if
they were already living in Slovenia for many years, some were even born in the country.
Because of the change of their personal status, these group of people became illegal
aliens until they didn't acquire new status, which was only temporary personal status.
This cause their social exclusion. Most of the socio-economic rights are connected to
permanent resident status. Some were even physical excluded due to deportations.
Degree of socio-economic exclusion depended on the new personal status people got. It
varied from illegal to temporary and in some rare cases to permanent resident status.
Majority of our inquired population was forced to work illegally in order to provide for
the families. Illegal workers don’t have any social security and they can even be cheated
and receive no payment for the work. Though they were working illegally, debts were
needed.
Due to xenophobia surroundings didn't like these immigrants and insults occurred.
Immigrants were isolated, whether voluntarily or involuntarily. Surroundings that they
were living in played important role. Rural and suburban surroundings were less tolerant
than urban ones. Most of the problems occurred with neighbours and co-workers.
Problem also represented legal security, which was on the low level. For this group of
immigrants were used part of legislation that didn't address their situation and was
therefore unconstitutional. Because of indifference of governments legal security
worsened. Decision of Supreme and Constitutional court were not considered, illegal
practices were performed and tolerated.
Problems that affected inquired population were: loss of social security, loss of health
insurance, inability to get legal employment, illegal personal status, loss of scholarships,
payments for education, deportations, vexation of clerks, illegal practices of police, clerks
and government.
Policy of selective recognition of permanent resident status just for certain groups of
aliens was unnecessary and affected many people. Latter are using power of arguments
against argument of power for the last 15 years. 15 years doesn't mean much for a state,
but it is a great deal for a human life.
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12.4 PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA
PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA O DOPOLNITVI USTAVNEGA ZAKONA
ZA IZVEDBO TEMELJNE USTAVNE LISTINE O SAMOSTOJNOSTI IN
NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
BESEDILO ČLENOV
I
V Ustavnem zakonu za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) se za 13.
členom dodajo novi 13. a do 13. i člen, ki se glasijo:
“13. a člen
Oseba iz 13. člena tega ustavnega zakona, ki dejansko neprekinjeno živi v
Republiki Sloveniji od 23. 12. 1990 dalje, lahko pridobi dovoljenje za stalno
prebivanje na podlagi in pod pogoji iz tega ustavnega zakona.
Dovoljenje za stalno prebivanje lahko pridobi tudi mladoletni otrok osebe iz
prejšnjega odstavka, ki od rojstva dejansko neprekinjeno živi v Republiki
Sloveniji.
13. b člen
Oseba iz 13. člena tega ustavnega zakona, ki dejansko neprekinjeno živi v
Republiki Sloveniji od 23. 12. 1990 dalje in je vložila prošnjo za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št.
1/91-I in 44/97) ali Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 87/02 in 93/05),
lahko na podlagi tega ustavnega zakona pridobi dovoljenje za stalno prebivanje z
veljavnostjo od dne, ko je vložila prošnjo po Zakonu o tujcih:
-

če je bila prošnja zavrnjena ali zavržena ali organ ni izdal dovoljenja, pa bi
ga po zakonu moral, ali

-

če je bila prošnja zavrnjena zaradi neizpolnitve pogojev, ki jih prosilec ni
mogel izpolniti zaradi objektivnih okoliščin, ki so preprečevale pridobitev
ali prenos ustrezne listine z območja nekdanje SFRJ.
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Dovoljenje za stalno prebivanje lahko pridobi tudi mladoletni otrok osebe iz
prejšnjega odstavka, ki od rojstva dejansko neprekinjeno živi v Republiki
Sloveniji, pri čemer dovoljenje velja od tistega dne kot dovoljenje, izdano staršu,
če je bil otrok rojen kasneje, pa od rojstva otroka dalje.
Oseba, ki je pridobila dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi Zakona o
urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01), lahko pod pogoji iz prvega odstavka
tega člena pridobi dovoljenje za stalno prebivanje z veljavnostjo od dne vložitve
prošnje po Zakonu o tujcih do dne pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje,
izdanega na podlagi Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.

13. c člen
Dejansko neprekinjeno življenje v Republiki Sloveniji pomeni, da ima posameznik
v Republiki Sloveniji središče življenjskih interesov, ki se presoja na podlagi
njegovih osebnih, družinskih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da
med posameznikom in Republiko Slovenijo obstajajo dejanske in trajne
povezave. Upravičena odsotnost iz Republike Slovenije zaradi razlogov,
opredeljenih v tem zakonu, na prekinitev dejanskega življenja v Republiki
Sloveniji nima vpliva.
Pogoj dejanskega neprekinjenega življenja v Republiki Sloveniji je izpolnjen, če
je oseba zapustila Republiko Slovenijo in odsotnost v neprekinjenem trajanju ni
trajala dlje kot leto dni, ne glede na razlog odsotnosti.
Če je odsotnost trajala več kot leto dni, je pogoj dejanskega neprekinjenega
življenja izpolnjen tudi:
- če je oseba zapustila Republiko Slovenijo, ker jo je poslala na delo, študij
ali na zdravljenje pravna oseba iz Republike Slovenije ali če je bila
zaposlena na ladji z matično luko v Republiki Sloveniji;
- če je bila oseba prisilno odstranjena iz Republike Slovenije na podlagi 28.
člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I in 44/97) ali 50. člena
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 87/02 in 93/05), razen če je bila
prisilno odstranjena zaradi izrečene stranske kazni izgona tujca iz države
ali varstvenega ukrepa odstranitve tujca iz države;
- če je bil osebi zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, razen v primeru, če ji
je bil vstop zavrnjen zaradi izrečene stranske kazni izgona tujca iz države
ali varstvenega ukrepa odstranitve tujca iz države ali zaradi razlogov iz
prve, druge, pete ali sedme alineje 10. člena Zakona o tujcih (Uradni list
RS, št. 1/91 in 44/97) ali iz razlogov iz prve, druge ali šeste alineje prvega
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odstavka 9. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 87/02 in
93/05).
Pogoj dejanskega neprekinjenega življenja v Republiki Sloveniji ni izpolnjen, če se je
oseba izselila v tujino, pri čemer način izselitve kaže na namen trajne zapustitve
Republike Slovenije.

13. d člen
Izdaja dovoljenja za stalno prebivanje se zavrne osebi, ki je bila:

-

-

-

pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na zaporno kazen najmanj treh
let;
pravnomočno obsojena na več zapornih kazni, katerih skupna dolžina
presega pet let;
po 25.6.1991 pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje iz petnajstega ali
šestnajstega poglavja Kazenskega zakona SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76,
34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 39/90), uperjeno zoper Republiko Slovenijo, ne
glede na to, kje je bilo to dejanje storjeno;
po 25.6.1991 pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje iz triintridesetega,
štiriintridesetega ali petintridesetega poglavja Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo), ne glede na to, kje je bilo to
dejanje storjeno;
pravnomočno obsojena s strani tujega ali mednarodnega sodišča za kaznivo
dejanje genocida, hudodelstva zoper človečnost ali vojnega hudodelstva;
v času vojne za Slovenijo pripadnik oziroma zaposlena v JLA in je sodelovala
v agresiji JLA na Republiko Slovenijo.

Izdaja dovoljenja za stalno prebivanje se lahko zavrne osebi, ki je bila v času vojne za
Slovenijo pripadnik oziroma zaposlena v JLA in se v roku ni odzvala pozivu predsedstva
Republike Slovenije za prestop ter ni aktivno delovala zoper interese Republike
Slovenije.
Pri odločanju o zavrnitvi izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka, pristojni organ
upošteva dolžino prebivanja v državi, intenzivnost osebnih, družinskih, gospodarskih,
socialnih in drugih vezi, ki osebo vežejo na Republiko Slovenijo ter posledice, ki bi jih
zanjo povzročila zavrnitev izdaje dovoljenja.

Če je uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje, se postopek izdaje
dovoljenja za stalno prebivanje prekine do pravnomočne odločitve v kazenskem
postopku.
13. e člen
Vloga za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po tem zakonu se lahko vloži v
roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
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Za odločanje o vlogi je pristojna upravna enota, na območju katere oseba
prebiva.
Če postopka ni mogoče končati brez sodelovanja stranke, se njen molk šteje za
umik vloge, če kljub v opozorilu upravne enote postavljenem roku ne opravi
dejanja, potrebnega za nadaljevanje ali dokončanje postopka.
13. f člen
Osebi, kateri je bilo po tem zakonu izdano dovoljenje za stalno prebivanje z
veljavnostjo za nazaj, upravna enota, ne glede na predpise, ki urejajo prijavo
prebivališča, za obdobje pred vročitvijo dovoljenja po uradni dolžnosti vpiše
prijavo stalnega prebivališča v register stalnega prebivalstva na naslove, za
katere je bilo v postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje ugotovljeno, da je
na njih dejansko prebivala. Prijavo stalnega prebivališča od vročitve dovoljenja
za stalno prebivanje dalje pa je oseba dolžna prijaviti sama, kot to določa zakon,
ki ureja prijavo prebivališča.
Če za določeno obdobje upravna enota iz izvedenih dokazov v postopku izdaje
dovoljenja za stalno prebivanje naslova prebivanja ne more ugotoviti, izvede
postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za to obdobje. Za
ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča se smiselno uporabljajo predpisi,
ki urejajo prijavo prebivališča.
13. g člen
Glede vodenja evidenc, varstva, uporabe, posredovanja in hrambe osebnih
podatkov se smiselno uporabljajo določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št.
61/99, 87/02 in 93/05).
13. h člen
Državni tožilec, državni pravobranilec, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
in upravna enota lahko predlaga obnovo postopka, v katerem je bilo do
uveljavitve tega zakona državljanu druge države naslednice nekdanje SFRJ
dovoljenje za stalno prebivanje izdano po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št.
1/91-I in 44/97), po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 87/02 in 93/05) ali
po Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01).
Poleg obnovitvenih razlogov iz zakona, ki ureja splošni upravni postopek, je
razlog za obnovo postopka iz prejšnjega odstavka tudi, če organ iz prejšnjega
odstavka v svojih postopkih ali kako drugače izve, da oseba, ki je pridobila
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dovoljenje, za katerega se predlaga obnova postopka, ne izpolnjuje pogojev iz
zakona, na podlagi katerega je bilo dovoljenje izdano.
Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, se lahko predlog
za obnovo postopka iz prvega odstavka tega člena vloži v šestih mesecih od
dneva, ko je predlagatelj izvedel za obnovitveni razlog. Absolutni rok za vložitev
predloga je eno leto po uveljavitvi tega zakona, oziroma v roku, določenem v
zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, če je za daljši.
Za odločbe, izdane na podlagi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije, št. U-I-246/02-28 z dne 3.4.2003 (Uradni list RS, št. 36/03),
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ne glede na določbe prejšnjih
odstavkov izvede obnovo postopka v skladu z določili tega ustavnega zakona.
13. i člen
Kdor je bil na dan 25.6.1991 državljan druge republike nekdanje SFRJ in je imel
23.12.1990 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, ki mu je 26.2.
1992 oziroma ko so zanj začele veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 1/91-I in 44/97), prenehalo (v nadaljevanju upravičenec), ima pravico do
povračila škode, ki mu jo je v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge
dejavnosti državnega organa s svojim protipravnim ravnanjem storila oseba ali
organ, ki je takšno službo ali dejavnost opravljala.
Ne glede na določbe v materialnih predpisih upravičenec ne more pridobiti
pravic, materialnih in drugih ugodnosti, do katerih so upravičene osebe s stalnim
prebivališčem oziroma z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
za obdobje od 26.2.1992 do izdaje dovoljenja za stalno prebivanje.
Opravljanje službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa ni bilo
protipravno, če je ta ravnal v skladu z veljavnimi predpisi tudi, če je bil predpis
kasneje razveljavljen ali je bila ugotovljena njegova neskladnost z ustavo.
Upravičenec nima pravice do povračila škode, če ni vložil prošnje za izdajo
dovoljenja za stalno bivanje in ni izkoristil vseh pravnih sredstev v skladu s
predpisi.
Upravičenec ima pravico do povračila premoženjske škode, nima pa pravice
zahtevati denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo. Odškodnina za
premoženjsko škodo je omejena na največ 200.000,00 SIT.
Pravica do povračila škode zastara v zastaralnih rokih, določenih s predpisi, ki
urejajo obligacijska razmerja. Šteje se, da je upravičenec izvedel za škodni
dogodek najkasneje 12. 3. 1999.”
II
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Z dnem uveljavitve tega ustavnega zakona preneha veljati Zakon o urejanju
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01), uporablja pa se še naprej za že začete, pa do
uveljavitve tega ustavnega zakona še nedokončane postopke.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se postopki, ki so se začeli po
določbah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje
SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01), nadaljujejo po tem
ustavnem zakonu, če je to za stranko ugodnejše.
Za nadaljevanje postopkov iz prve in druge točke II. razdelka tega zakona so
pristojne upravne enote.
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike
Slovenije.
Vir: MNZ, 2007
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12.5 IZVAJANJE ZAKONA O TUJCIH – NAVODILA

Vir: Ustavno sodišče, 2007
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Vir: Ustavno sodišče, 2007
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12.6 NAVODILA ZA IZLOČEVANJE PODATKOV O TUJCIH IZ REGISTRA
STALNEGA PREBIVALSTVA

Vir: Ustavno sodišče, 2007
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Vir: Ustavno sodišče, 2007
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12.7 ANKETA
-Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani–

VPRAŠALNIK ZA DIPLOMSKO NALOGO »GEOGRAFSKA
INTERPRETACIJA IZBRISA PREBIVALSTVA IZ REGISTRA STALNIH
PREBIVALCEV«
DEMOGRAFIJA
1.

Katerega spola ste?
moškega
ženskega

2.

Katerega leta ste bili rojeni?

3.

Kje ste bili rojeni (kraj, država)?

4.

Kakšna je vaša etnična pripadnost?
Slovenec / Slovenka
Albanec / Albanka
Hrvat / Hrvatica
Bošnjak / Bošnjakinja
Musliman / Muslimanka
Črnogorec / Črnogorka
Srb / Srbkinja
Makedonec / Makedonka
Rom / Romka
neopredeljen
brez odgovora

5.

Kakšna je etnična pripadnost vašega zakonca / izvenzakonskega partnerja?
Slovenec / Slovenka
Albanec / Albanka
Hrvat / Hrvatica
Bošnjak / Bošnjakinja
Musliman / Muslimanka
Črnogorec / Črnogorka
Srb / Srbkinja
Makedonec / Makedonka
Rom / Romka
neopredeljen
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brez odgovora
6.

Kakšen je bil vaš zakonski stan ob izbrisu iz registra stalnih prebivalcev?
poročen / a
samski / a, nikoli nisem bil / a poročen / a
vdovec / ka
razvezan / a
izvenzakonska skupnost
drugo:_________________________________

7.

Kakšen je vaš zakonski stan danes?
poročen / a
samski / a, nikoli nisem bil / a poročen / a
vdovec / ka
razvezan / a
izvenzakonska skupnost
drugo:_________________________________

8.

Koliko članov je bilo v vašem gospodinjstvu ob izbrisu iz registra stalnih
prebivalcev?
skupaj oseb
1
2
3
4
5
več kot 5
od tega predšolskih otrok 1
2
3
4
5
več kot 5
od tega otrok v
osnovni šoli
1
2
3
4
5
več kot 5
od tega otrok v
srednji šoli
1
2
3
4
5
več kot 5
od tega študentov
1
2
3
4
5
več kot 5
od tega zaposlenih
1
2
3
4
5
več kot 5

9.

V katerem kraju ste bivali, ko ste bili izbrisani in registra stalnih
prebivalcev?

10.

Ali ste se preselili? Zakaj ste se preselili?

11.

V katerem okolju ste bivali?
mestnem okolju
primestnem okolju
podeželskem okolju

12.

Nam lahko poveste, zakaj ste se priselili v Slovenijo?
zaradi službe
zaradi poroke
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prišel s starši
zaradi izboraževanja
rodil / a sem se v Sloveniji
drugo:_________________________________________
13.

Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

STATUS
14.

Ali ste zaprosili za slovensko državljanstvo po 40.členu Zakona o
državljanstvu?
da

ne

15.

Kakšno obrazložitev ste dobili v negativni odločbi za sprejem v slovensko
državljanstvo?

16.

Zaradi katerih razlogov niste zaprosili za državljanstvo po 40.členu Zakona
o državljanstvu?
bil sem mladoleten / mladoletna
želel / a sem zaprositi, vendar so mi vlogo zavrnili na občini
želel / a sem prebivati v Sloveniji kot tujec / tujka
drugo:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

17.

Zakaj vam uradniki na upravni enoti niso sprejeli vloge za državljanstvo?

18.

Kdaj ste izvedeli za spremembo vašega statusa?
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19.

Kako ste izvedeli za spremembo vašega statusa?

20.

Ali ste dobili obvestilo upravnega organa, da se zglasite pri njih zaradi
urejanja osebnega statusa? Ste se odzvali pozivu?

21.

Kakšen status ste si uredili, ko ste izvedeli za izbris iz registra stalnih
prebivalcev?
začasno prebivanje
turistično vizo
bival sem ilegalno
bival sem kot begunec
bival sem v eni izmed republik bivše SFRJ
bival sem v drugi državi
drugo:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

22.

Katerega leta ste ponovno pridobili status stalnega prebivalca Slovenije?

23.

Ali je poleg vas v vaši družini še kdo izbrisan iz registra stalnih prebivalcev?

24.

Ali ste takrat poznali še koga, ki je bil izbrisan iz registra stalnih
prebivalcev?
da
ne

25.

Ali ste poskušali skupaj reševati probleme? Kako ste jih reševali?
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26.

Na koga ste se obrnili po pomoč po izbrisu (možno več odgovorov):
Helsinški monitor
Varuh človekovih pravic
odvetnik
Ustavno sodišče
brezplačna pravna pomoč
na nikogar, sam / a sem urejal / a zadeve
na druge izbrisane
Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije
drugo:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

27.

Ali vam je kdo uničil dokumente? Koliko časa ste bili brez dokumentov?

28.

Kakšne dokumente ste si uredili potem:
osebno izkaznico za tujce
dokumente drugih držav naslednic SFRJ
nisem si uredil / a dokumentov
drugo:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ZAPOSLITEV
29.

Ali ste bili ob izbrisu zaposleni?
da
ne
bil sem upokojen / a
brez odgovora

30.

Ali ste zaradi izbrisa izgubili zaposlitev? S kakšno obrazložitvijo ste izgubili
zaposlitev?
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31.

Če ste izgubili delo zaradi izbrisa, koliko časa ste bili brezposelni?

32.

Kakšno dovoljenje za delo ste pridobili po izbrisu?
za nedoločen čas
za določen čas
ni mi uspelo pridobiti dovoljenja za delo
drugo:______________________________________________________

33.

Nam lahko poveste, zakaj vam ni uspelo pridobiti delovnega dovoljenja?

34.

Kako ste se preživljali po izgubi službe?
delal / a »na črno«
vzdrževali so me drugi družinski člani
imel / a sem prihranke
zadolževal sem se
drugo:_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

35.

Ali so vaši dohodki v času, ko ste bili brez statusa stalnega prebivalca,
zadoščali za življenje? Dohodki so:
zadoščali za vse, nekaj smo prihranili
zadoščali za vse, vendar nam nič ni ostalo
s težavo zadoščali za najnujnejše za preživetje
vedno je zmanjkalo nekaj denarja, potrebno se je bilo zadolževati
brez odgovora

35.

V primeru, da ste delali »na črno«, ali ste imeli kakšne probleme z
delodajalci? Kakšne?
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37.

V kateri dejavnosti ste bili zaposleni v času izbrisa iz registra stalnih
prebivalcev?
kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo
rudarstvo
predelovalne dejavnosti
oskrba z elektriko, plinom, vodo
gradbeništvo
trgovina,
popravila motornih vozil
gostinstvo
promet, skladiščenje in zveze
finančno posredništvo
nepremičnine, najem in poslovne storitve
javna uprava, socialno zavarovanje
obramba
izobraževanje
zdravstvo, socialno varstvo
druge javne, skupne in osebne storitve
neznano

38.

Kakšen je bil vaš poklic ob izbrisu iz registra stalnih prebivalcev?
NK delavec
PK, priučen delavec
KV delavec
VKV delavec
uslužbenec z nižjo izobrazbo, pomožni uslužbenec
uslužbenec s srednjo izobrazbo
uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo
samostojni obrtnik, delodajalec
samostojni obrtnik brez tuje delovne sile
svobodni poklic
kmet
kmečka gospodinja, pomagajoči gospodinjski član v kmetijstvu
učenec, dijak, vajenec, študent
gospodinja, ni v kmetijstvu
nikoli ni bil zaposlen
brez odgovora

39.

Ali ste danes zaposleni?
da
ne
upokojen / a
b.o.
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40.

Če ste zaposlen, kakšen je vaš poklic danes?
NK delavec
PK, priučen delavec
KV delavec
VKV delavec
uslužbenec z nižjo izobrazbo, pomožni uslužbenec
uslužbenec s srednjo izobrazbo
uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo
samostojni obrtnik, delodajalec
samostojni obrtnik brez tuje delovne sile
svobodni poklic
kmet
kmečka gospodinja, pomagajoči gospodinjski član v kmetijstvu
učenec, dijak, vajenec, študent
gospodinja, ni v kmetijstvu
nikoli ni bil zaposlen
brez odgovora

STIKI
41.

S kom ste imeli stike pred izbrisom (možnih je več odgovorov)?
z družino
s širšo družino
s prijatelji
s sodelavci
s sosedi
drugo:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

42.

S kom ste ohranili stike po izbrisu (možnih je več odgovorov)?
z družino
s širšo družino
s prijatelji
s sodelavci
s sosedi
z vsemi kot prej
drugo:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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43.

Se je kdo začel drugače obnašati do vas po izbrisu (možnih je več
odgovorov)?
nihče, ohranili smo enake odnose
družina
širša družina
prijatelji
sodelavci
sosedi
vsi
drugo:____________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

44.

Kakšne so bile spremembe v odnosih z okolico?

OSEBNA VARNOST
45.

Ali ste imeli težave s policijo? Kakšne so bile te težave?

46.

Ali ste bili prisiljeni zapustiti Slovenijo?
bil sem izgnan / a
moral / a sem si urediti osebne dokumente
zapustil / a sem Slovenijo, da bi se izognil / a izgonu
drugo:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

47.

Če ste bili izgnani, Za koliko časa ste bili izgnani?
šest mesecev
eno leto
dve leti
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tri leta
štiri leta
pet let
drugo: ___________________________________________________
48.

Ste ves čas preživeli izven Slovenije ali ste se prej vrnili?

49.

Na kakšen način ste se vrnili?
ilegalno
kot turist
kot begunec
drugo:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

50.

Če ste sami zapustili Slovenijo, da bi se izognili izgonu, kam ste odšli?

51.

Kakšen status ste imeli tam?

52.

Kako ste komunicirali s svojo družino, ko ste bili izven Slovenije (možno več
odgovorov)?
vrnil sem se ilegalno
preko pošte
preko telefona
z občasnimi srečanji izven Slovenije
nisem komuniciral / a z družino
drugo:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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IZOBRAZBA
53.

Kakšna je vaša dokončana stopnja izobrazbe?
brez izobrazbe
nedokončana osnovna šola
osnovna šola
poklicna šola
gimnazija
višja, visoka
magisterij, doktorat
brez odgovora

54.

Ali je izbris vplival na šolanje koga izmed vaših družinskih članov?
da
ne

55.

Kako je izbris vplival na šolanje vaših družinskih članov?
nihče ni imel namena nadaljevati šolanja
plačevanje šolnine v srednji šoli
plačevanje šolnine na fakulteti
zaradi finančnih težav otroci niso mogli nadaljevati šolanja
drugo:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ZDRAVJE
56.

Ste ob izbrisu imeli kakšne zdravstvene težave? Kakšne?

57.

Ste zaradi izbrisa izgubili zdravstveno zavarovanje?
da
ne

58.

Kako ste si uredili zdravstveno zavarovanje?
nisem si ga uredil / a
zavarovan / a sem bil / a prek zakonca
drugo:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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69.

Kako ste reševali vaše zdravstvene težave?
nisem imel / a zdravstvenih težav
plačeval / a sem zdravstvene storitve
nisem obiskoval / a zdravnika, ker si nisem mogel / mogla plačevati
storitev
drugo:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

60.

Se vam je zdravje v tem času poslabšalo? Na kakšen način?

SOCIALNO VARSTVO IN SOCIALNE PRAVICE
61.

Veliko socialnih pravic je vezanih na status stalnega prebivalca. Prosil bi vas,
da mi poveste katere socialne pravice ste izgubili zaradi izbrisa in kako je
to vplivalo na vaše življenje?
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