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POVZETEK 
Mladoletni prosilci za azil so skupina ljudi, ki redko dobi pozornost medijev in širše 

javnosti, zato sem se odločila, da sama pobližje raziščem njihovo situacijo. V 

teoretičnem delu navajam zakonske podlage begunske problematike, izvor, 

številčnost in ranljivost prosilcev za azil v Sloveniji in v svetu ter  predstavljam 

različne vidike participacije. V drugem, raziskovalnem delu, ugotavljam, katere 

institucije in kateri ljudje delajo z mladoletnimi prosilci za azil ter kakšen je njihov 

način dela. Ugotavljam tudi, kakšne so možnosti participacije mladoletnikov v 

vsakdanjem življenju in na zakonodajni ravni ter kakšen je zanje pomen participacije. 

 

Ugotovila sem, da so mladoletni prosilci v Sloveniji nastanjeni v azilnem domu na 

obrobju Ljubljane, kjer so deležni osnovne preskrbe in je zanje odgovorno Ministrstvo 

za notranje zadeve. Center za socialno delo je odgovoren za določanje zakonitih 

zastopnikov, nevladna organizacija Slovenska filantropija pa jim nudi psihosocialno 

podporo. Otroci in mladostniki brez spremstva so tako vpeti v življenjski tok institucije 

in odvisni od njene volje ter od ponudbe nevladnih organizacij. Formalno imajo 

možnost participacije, vendar so redke spremembe majhne. 

 

V sklepih in ugotovitvah podajam predlog in razlago obravnave mladoletnih prosilcev 

za azil brez spremstva, ki je po mojih ocenah primernejša od trenutnega načina 

obravnave. 

 

Ključne besede: Mladoletni prosilci za azil brez spremstva, participacija, mladoletniki 

v institucijah, prosilci za azil, varovalni dejavniki, ogrožajoči dejavniki, načelo 

najboljše koristi. 
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ABSTRACT 
Unaccompanied minor asylum seekers receive little attention by the media and the 

general public, which is why I decided to look into and clarify their situation in 

Slovenia. 

 

In the theoretical part legal issues concerning refugee policy, the origin, numbers and 

vulnerability of asylum seekers in Slovenia and the rest of the world are explained. 

Furthermore the topic of participation is presented from different points of view. The 

second, empirical part of the thesis  is aimed to find out which institutions work with 

minor asylum seekers and what kind of work they do. Another goal is to find out what 

participation possibilities unaccompanied minors in everyday life and in legal issues 

actually have and what participation means to them. 

 

Unaccompanied minor asylum seekers are placed in an asylum home on the 

outskirts of Ljubljana, which provides them with basic care under the auspices of the 

Ministry of Home affairs. The centre for social work is responsible for assigning legal 

guardians to minors and the NGO Slovene Philanthropy offers psychosocial support. 

Minor asylum seekers are therefore integrated in institutions and organisations and 

limited by their restrictions and offers. Formally it is possible for them to influence 

their life and make decisions about it, but changes come slowly and when they do, 

they are small. 

 

In the conclusion a suggestion is offered and discussed on how to work with 

unaccompanied minor asylum seekers in a more appropriate way. 

 

Keywords: Unaccompanied minor asylum seekers, participation, minors in 

institutions, asylum seekers, protective factors, risk factors, the principle of best 

interests. 
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1 UVOD IN NAMEN 

S prosilci za azil sem se prvič srečala leta 2007 na Poljskem, kjer sem opravljala 

prostovoljno delo med poletnimi meseci. Posamezne zgodbe so se me dotaknile in 

od takrat se zanimam za delo s to populacijo. Pred tem sem imela zelo slabo sliko o 

njihovem življenju, o tem zakaj in pred čem bežijo, koliko jih je in kam so namenjeni. 

V tem delu bom raziskovala delo z mladoletnimi prosilci za azil brez spremstva, ki so 

posebna, ranljiva podskupina prosilcev. Osredotočila se bom na njihovo življenje v 

Azilnem domu ter na njihove (z)možnosti participacije pri krojenju prihodnosti in 

vsakodnevnega življenja. Preverila bom tudi, v kolikšni meri in na kakšen način jim 

pri tem pomagajo institucije ter organizacije, ki so zanje odgovorne. 

Cilj diplomskega dela je dobiti jasno sliko o situaciji mladoletnih prosilcev za azil brez 

spremstva v Sloveniji ter ugotoviti, ali pomoč in možnosti, ki so jim nudene na poti 

pridobivanja statusa begunca, zadovoljijo njihove specifične potrebe. 
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2 TEORETIČNI UVOD 

2.1 MLADOLETNI PROSILCI ZA AZIL BREZ SPREMSTVA 

2.1.1 Ozadje prosilcev za azil 

V diplomskem demu bom govorila o prosilcih za azil, beguncih, prebežnikih. Vendar 

koga ti izrazi označujejo? V pogovornem jeziku so v uporabi izrazi, ki imajo v 

strokovnem jeziku drug pomen, zato je razumevanje pomembno. Prosilec za azil je 

splošen izraz za osebo, ki še ni prejela odločbe na svojo prošnjo za dodelitev statusa 

begunca (Jastram & Achiron, 2001:50), med tem ko Zakon o mednarodni zaščiti 

(ZMZ-UPB2, 3. čl., 7. tč.) določa, da je prosilec/prosilka za mednarodno zaščito 

državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, ki je v Republiki Sloveniji podal 

popolno prošnjo za mednarodno zaščito. Pri tem azil pomeni  zaščito, ki jo da država 

na svojem ozemlju osebam iz druge države, ki bežijo pred preganjanjem ali hudo 

nevarnostjo (Jastram & Achiron, 2001:127). Prosilec za azil je oseba, ki čaka na 

končno odločitev o svoji vlogi ali prošnji za azil v državi zatočišča (Jastram & Achiron, 

2001:133). Oseba, kateri je azil odobren, je begunec (Jastram & Achiron, 2001:127). 

V pogovornem jeziku se izraza begunec in pribežnik uporabljata splošno za 

vsakogar, ki je na neki točki poti iz izvorne države v iskanju rešitve. 

Posamezniki ali skupine bežijo v tujino, kjer iščejo varstvo pred preganjanjem. V 

Zakonu o mednarodni zaščiti (ZMZ-UPB2) je pojem mednarodne zaščite opredeljen 

kot „ ... status begunca in status subsidiarne oblike zaščite“ (ZMZ-UTD2, 2. čl.(1)). Do 

statusa begunca je upravičen posameznik/ca, … „ki se zaradi utemeljenega strahu 

pred preganjanjem, temelječem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti 

določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja izven države, 

katere državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države, 

ali osebi brez državljanstva, ki se nahaja izven države, kjer je imela običajno 

prebivališče, in se zaradi utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v to državo“ 

(ZMZ-UTD2, 2. čl.(2)). 

Veliko truda je bilo vloženega v analiziranje definicije pribežnikov in prosilcev za azil 
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(Nickolson & Twomey, 1999) in pomembna razlika obstaja med definicijami, izrazi in 

dejanskimi realnimi osebami, ki za temi izrazi stojijo. Priseljenci, migranti, ilegalci, 

begunci – kdo so to? Kaj te oznake pomenijo in o kom je na tem mestu govora. 

Lahko bi rekla, da so vse to in nič od tega. V vsakdanu se uporablja veliko izrazov, 

nekateri z negativnim podtonom, nekateri popolnoma zgrešeni. Vsi pa so posledica 

načina, kako naša družba dojema priseljence (ne glede na njihov razlog migracije ali 

izvor) in kakšno mnenje ima o njih. Izkaže se, da je mnenje večinoma negativno, in 

kot pravijo avtorice knjige Prebežniki, kdo ste?, so prebežniki pojmovani predvsem 

kot „različni in v svoji različnosti dojeti kot nekaj pošastnega ali sramotnega, nekaj, 

kar druge ogroža in jim grozi“ in nadalje „Javnost jih je dojela predvsem kot 

drugačne. Razumevanje različnosti je v tem primeru dobilo negativen prizvok, kot je 

stigmatizacija, zaradi katere so se pribežniki kazali predvsem kot nam neenaki in na 

skrajni stopnji kot neljudje.“ (Pajtnik, Lesjak-Tušek & Gregorčič, 2001: 16) Avtorice 

dodajajo, da so ... „Priseljenci [...] specifična družbena skupina v Sloveniji; so ljudje, 

ki so se po nekem spletu naključji znašli ob istem času na istem mestu in imajo 

skupno edino to, da jim je ostale le njihovo življenje.“ (Pajtnik, Lesjak-Tušek & 

Gregorčič, 2001: 19) 

Po ocenah Visokega komisariata Združenih narodov za Begunce (United Nations 

High Comissioner for Refugees, v nadaljnjem UNHCR) je bilo leta 2000 okoli 25 

milijonov beguncev, od tega približno polovica otrok. Le-ti so v procesih bežanja 

ogroženi, izkoriščeni in zlorabljeni. Po ocenah angleške organizcije Save the 

Children je bilo med letom 1990 in 2000 ubitih več kot milijon in pol otrok, štiri milijoni 

otrok so bili telesno poškodovani ali pohabljeni, več kot 5 milijonov jih je bilo 

prisiljenih živeti v taboriščih in vsaj 12 milijonov jih je ostalo brez domov. Ocene iz 

leta 2000 kažejo, da so takrat mladoletniki brez spremstva predstavljali 2 do 3 

procente celotne svetovne begunske populacije (Ruxton, 2000). Podatki Združenih 

narodov dajejo malo drugačno sliko; leta 2000 je bilo po statističnih podatkih 

Združenih Narodov (Kinzie v: Fink, ur., 2000) na Svetu skoraj 20 milijonov »uradnih« 

pribežnikov. Dodatno je bilo notranje razseljenih še okoli 20 milijonov ljudi. Kljub 

temu, da se o številu in razširjenosti pribežnikov govori največ na svetovnem 

Zahodu, jih je tam prisotnih najmanj; od 20 milijonov leta 2000 jih je bilo manj kot 

17% v Združenih državah Amerike, Kanadi, zahodni Evropi ter Avstraliji. 
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2.1.2 Ozadje mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva 

O mladoletnikih brez spremstva se v RS zelo malo govori in piše. Je pojav, ki ne 

pritegne pozornosti ne politikov ne splošne javnosti. Tudi raziskav na tem področju 

primanjkuje. (Uzelac, 2009: 7) 

Mladoletniki so osebe, ki še niso dosegle uradne starostne meje za polnoletnost in 

zato niso pravno samostojne. Ta izraz vključuje tudi najstnike. Po Konvenciji o 

otrokovih pravicah je otrok oseba mlajša od osemnajst let, razen če zakon, ki se 

uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej. Po Konvenciji o 

otrokovih pravicah sta „otrok“ in „mladoletnik“ enakovredna pojma (Jastram & 

Achiron, 2001:131) in sta kot taka uporabljena tudi v tem delu. V Slovenskem 

prostoru se za mladoletne prosilce brez spremstva uporablja izraz otroci brez 

spremstva. S tem strokovnjaki želijo poudariti ranljivost in posebno skrb, ki jo zahteva 

situacija teh mladostnikov oz. otrok. Za potrebe te naloge bom za „mladoletne 

prosilce za azil brez spremstva“ uporabljala izraz „otroci brez spremstva“ ali 

„ladoletniki brez spremstva“. V angleškem prostoru dva izraza natančneje določata 

položaj otrok brez spremstva. Izraz „seperated children“ (ločeni otroci) označuje 

mladoletnike, ki se nahajajo zunaj matične države v spremstvu drugih odraslih oseb 

ali daljnih sorodnikov in so od svojih staršev oz. skrbnikov ločeni. Ta izraz se v 

slovenskem prostoru ne uporablja. Izraz „unaccompanied minors/children 

(mladostniki/otroci brez spremstva) pa pomeni mladostnike, ki so zunaj matične 

države in so dejansko sami, brez družbe katere koli odrasle osebe. 

Otroci brez spremstva so osebe, ki še niso dosegle zakonsko določene starostne 

meje za polnoletnost in niso v spremstvu staršev, varuhov ali skrbnikov (Jastram & 

Achiron, 2001:131) oz. kot določa zakon je „Mladoletnik/ca brez spremstva [...] 

državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, mlajša od osemnajst let, ki je na 

ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitega zastopnika (ZMZ-UTD2, 3. 

čl., 19. tč.). Visok Komisariat Združenih Narodov za Begunce (UNHCR) je glavna 

instanca, ki skrbi za begunsko problematiko po celem svetu. UNHCR označuje kot 

„otroka brez spremstva“ tistega otroka, ki je ločen od obeh staršev ali za katerega ni 

mogoče najti osebe, ki je za tega otroka po zakonu ali običajih odgovoren (Jastram & 

Achiron, 2001:89). V publikaciji Načela dobre prakse (SCEP Statement of Good 
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Practice, 2010), katero je izdal Program za otroke brez spremstva v Evropi (SCEP) 

določajo za mladoletnike brez spremstva vse posameznike/ce stare manj kot 18 let, 

ki se nahajajo izven matične države in so ločeni od staršev oz. skrbnikov. Poudarjajo, 

da so nekateri otroci povsem sami, medtem ko nekateri živijo v krogu razširjene 

družine, vendar jih SCEP kljub temu obravnava kot otroke brez spremstva, ki so 

upravičeni do zaščite mednarodnih in lokalnih oblasti. (SCEP Statement of Good 

Practice, 2010) 

UNHCR ocenjuje, da je danes okoli 25 milijonov beguncev, od tega okoli polovica 

otrok. Število begunskih otrok brez spremstva v svetu je ocenjeno na 2 do 3 procente 

celotne begunske populacije (Gornik, 2008). 

V nekaterih primerih otroci prestopijo meje s pomočjo tihotapcev, najverjetneje z 

namenom, da bi pridobili zaposlitev ter pomagali vzdrževati družino, ki so jo pustili za 

seboj. Nekateri pridejo sami, drugi v skupini prijateljev ali z drugimi odraslimi. Starši 

so včasih vključeni v dogovor o migraciji, včasih pa ne vedo, kaj se bo zgodilo. Vsi 

otroci prosilci ne izberejo selitve prostovoljno. Nekateri so žrtve tihotapljenja z belim 

blagom, spolnega in ekonomskega izkoriščanja. Težko je določiti natančno število 

otrok brez spremstva, saj nekateri ostanejo nedokumentirani (Gornik, 2008). 

Večina otrok brez spremstva (2/3) v EU je starih 16-18 let, preostali so stari 15 let ali 

manj. Večina jih je dečkov in prihajajo iz Azije (Afganistan in Irak) ali iz nekaterih 

afriških držav (Kongo, Ruanda, Nigerija, Angola, Sierra Leone). Po navadi prihajajo v 

večjih skupinah. Največ jih je prispelo leta 2001, od takrat njihovo število pada. Leta 

2003 so mladoletniki brez spremstva predstavljali 4 procente vseh prosilcev v 

Evropski uniji (Ruxton, 2005). 

Mladoletniki potujejo sami, v družbi vrstnikov, sorodnikov, drugih odraslih ali s 

pomočjo organiziranih tihotapcev, kar jih postavlja v še bolj ranljiv položaj, saj s tem 

tvegajo, da bodo postali žrtve trgovcev in spolnega izkoriščanja. Mnogi ostanejo 

nedokumentirani in je težko oceniti njihovo dejansko število. Vsi taki mladoletniki 

morajo biti obravnavani kot brez spremstva in biti upravičeni do mednarodne zaščite. 

V iskanje azila jih žene strah pred prisilnim novačenjem v vojsko, strah pred 
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preganjanjem, vojna v izvorni državi ali kršenje drugih osnovnih človekovih pravic. 

(Gornik, 2008) 

Povečuje se število ekonomskih mladoletnih migrantov, saj je to eden izmed načinov 

za izboljšanje nizkega standarda življenja, ki je posledica vedno večjih razlik med 

bogatimi iz revnimi državami, zase in za družino. V Evropo pridejo z željo po boljšem 

življenju preko (boljše) zaposlitve ali izobrazbe. Mladoletniki brez spremstva 

večinoma prihajajo iz ekonomsko manj razvitih držav, kjer so možnosti izobraževanja 

in dela manjše, ali iz držav, kjer prihaja do oboroženih spopadov in drugih vrst nasilja. 

Za razliko od odraslih imajo otroci malo možnosti, da sami zaščitijo svoje pravice, 

zato potrebujejo posebno zaščito, za katero se dandanes zavzemajo različne 

mednarodne konvencije in nacionalne zakonodaje. (Gornik, 2008; po Kolosov, 2000: 

260) 

Kljub temu, da je za begunske tabore in nastanitvene centre v tretjih državah sveta 

značilno, da otroci sestavljajo večinski delež populacije prosilcev, to za Evropske 

države ne velja (Ager, 1999). Tudi za Slovenijo je značilno, da je populacija otrok 

nižja kot populacija polnoletnih oseb, s tem da njihovo število upada; njihovo število 

je naraščalo do leta 2001, ko so v Sloveniji sprejeli 308 prošenj za azil, od takrat pa 

število upada (Gornik, 2008: 49). Od leta 2004 do 2008 je število mladoletnikov brez 

spremstva, nastanjenih v Azilnem domu, upadlo iz 112 na 40. Leta 2008 je na novo v 

Azilni dom prispelo le 18 mladoletnikov brez spremstva (Slovenija Nacionalno 

poročilo, 2009: 24). Vendar številke v statistiki ne povedo dejanskega stanja. Podatki 

o mladoletnikih brez spremstva so se začeli zbirati šele pred desetletjem in kar je 

pomembneje – nedokumentirani otroci lahko živijo na ulicah mest. Zanje na 

Slovenski Filantropiji predvidevajo, da so to predvsem Romi, na primer deklice, ki so 

bile poročene v Slovenijo in so bile mladoletnice brez spremstva (prav tam, 2008: 

49). Statistika je nezanesljiva tudi zato, ker se nekateri prosilci predstavijo za 

mladoletne, saj imajo kot taki več možnosti za sprejem (prav tam, 2008: 50), in 

obratno obstajajo dokumentirani primeri mladoletnikov, ki so se izdajali za polnoletne, 

da bi bili nameščeni v sprejemne centre s svojimi polnoletnimi prijatelji (SCEP, 2006a: 

6). Statistika je na koncu koncev pomanjkljiva tudi „zaradi pomanjkanja celostnih 

uradnih statistik ...“ zaradi česar je „ … nemogoče spremljati trend razširjenosti 
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pojava mladoletnikov brez spremstva v RS. Vendar, če sklepamo iz statistik Centra 

za tujce in Azilnega doma, ki sta edina sprejemna centra za to populacijo v RS, lahko 

zaključimo, da se njihovo število z leti zmanjšuje.“ (Uzelac, M., Zalar, F., Cifer, J. & 

Habjan, V., 2009:5) 

Specifičen geopolitičen položaj Slovenije je razlog, da preko države teče migracijski 

tok v smeri centralne, zahodne in severne Evrope. Slovenija je predvsem tranzitna in 

v manjši meri ciljna ali celo izvorna država. Mladoletniki vstopajo v Slovenijo 

večinoma preko meje s Hrvaško. Po večini so to fantje, stari med 14 in 17 let, ki 

potujejo v skupinah. Izvirajo iz Črne gore, Turčije, Srbije, Kosova, Irana, Iraka, 

Afganistana, Indije, Vietnama, Nigerije, Somalije in drugih držav. 

Pomen razumevanja ozadja 

Da lahko razumemo položaj otroko brez spremstva in pomen zaščite zanje, je 

potrebno spoznati iz kakšnih razmer so pribežali, v kakšni situaciji se znajdejo v času 

iskanja azila in s kakšnimi izzivi se soočajo. Ves čas obravnave otrok brez spremstva 

je v mislih potrebno ohraniti zavedanje, da so to ranljivi otroci brez zaščite staršev ali 

drugih odraslih oseb. Vsako doživetje begunstva je sicer individualna izkušnja, 

vendar lahko iz pričevanj potegnemo vzporednice, ki pomembno vplivajo na bolj ali 

manj vse prosilce za azil. Poleg razumevanja ozadja je hkrati pomembno ves čas 

ohraniti v mislih, da so mladoletniki brez spremstva v prvi vrsti nezaščiteni otroci 

(Gole Ašanin, 2003). 

Razlogi za beg 

V selitev so jih prisilile življenjske okoliščine. Zbežali so iz strahu pred preganjanjem, 

vojno in drugimi kršitvami človekovih pravic (Gole Ašanin, 2003). Razlike med 

bogatimi državami in tistimi v razvoju, v katerih vladata revščina in neznatne 

življenjske priložnosti, so vedno večje, zato tudi ekonomski razlogi spodbujajo vedno 

več otrok, da iščejo priložnosti za izboljšanje življenjskega standarda, finančne 

situacije in dostopa do izobrazbenih možnosti (Gornik, 2008). 

Novejša primerjalna študija (Comparative EU Study on Unaccompanied Minors, 
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2010), ki jo je izvedla Evropska mreža za migracije (European Migration Network – 

EMN) leta 2010, je razkrila različne in med seboj povezane razloge mladoletnikov za 

migriranje v države Evropske unije oz. med državami unije – bežanje pred 

preganjanjem in iskanje zaščite, združitev z družino, ekonomski razlogi, upanje za 

boljše življenje, združitev z migracijsko diasporo, prehod v drugo državo Evropske 

unije, neprostovoljna selitev kot žrtev trgovanja z ljudmi, migracije iz zdravstvenih 

razlogov ali zaradi zavrženosti ter migracija kot posledica pobega od doma 

(Comparative EU Study on Unaccompanied Minors, 2010). 

Otroci brez spremstva zapustijo svojo državo kot prebežniki ali kot ekonomski 

migranti. Prebežniki so tisti, ki bežijo v strahu pred preganjanjem, prisilnim 

novačenjem, vojno in ostalimi kršitvami temeljnih človekovih pravic. Ekonomski 

migranti zapustijo svojo državo, ker tam vladata huda lakota in revščina, ali zato, ker 

so ostali brez staršev ali so jih ti zavrgli (Gole Ašanin, 2003: 1). 

Nevarnosti na poti 

Otroci v prebežništvu so pogosto žrtve trgovanja z ljudmi in spolnega izkoriščanja. 

Večina otrok, ki so ujeti v to mrežo, prihaja iz razbitih ali konfliktnih družin, ki se 

pojavljajo kot posledica visoke stopnje brezposelnosti, nizkih dohodkov in socialne 

negotovosti. V nekaterih državah, kot sta na primer Nigerija in Albanija, je jasno 

razvidna vključenost družinskih članov v trgovino z dekleti za namene spolnega 

izkoriščanja (Gole Ašanin, 2003:1). Poleg tihotapskih združb otroke brez spremstva 

izkoriščajo tudi kriminalne skupine, saj so mladoletniki zaradi svoje starosti ob zajetju 

s strani pristojnih organov pogosto oproščeni v sodnih postopkih (prav tam, 2003:1). 

Integracija prosilcev za azil 

Skupnost prosilcev iz istih izvornih držav lahko pomeni podporo, ki nadomešča 

izgubljeno družino ali socialne mreže, vendar to ni nujno, saj se lahko tudi pripadniki 

skupnosti "po državah" ločujejo glede na dialekt, geografski izvor, vero ali politično 

pripadnost (Richman v: Bracken & Patty, 1998:174). Skupnost ima lahko pozitivne 

učinke na otrokovo prilagajanje na okolje, saj lahko ohranjanje stika z domačo 

kulturo, v primeru otrok brez spremstva, deluje kot varovalni dejavnik za otrokovo 
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psihofizično stanje in proces integracije (Richman v: Bracken & Patty, 1998:178). 

Velik problem pri asimilaciji v novo okolje je nesprejemanje in predsodki lokalnega 

prebivalstva. Razlogi so različni. Mednje spadata rasizem in strah pred tem, da bodo 

tujci prevzeli delo lokalnemu prebivalstvu (Richman, 1998). Rasizem in 

zapostavljanje lahko preganjata prosilce na vsaki stopnji njihove poti do boljšega 

življenja. Prosilci so lahko razumljeni kot nezaželena motnja v življenju domačega 

prebivalstva, med katerim so si poiskali varnost. Gostiteljska skupnost lahko gleda 

nanje kot na tekmece v boju za omejena sredstva ali celo kot grožnjo njihovi lastni 

kulturi. Posledično lahko pride do zapostavljanja in diskriminacije prosilcev, ki se kaže 

v njihovem neupoštevanju ter prikritem ali odkritem nasilju (Jastram & Achiron, 

2001:93). 

Znanje jezika gostiteljske skupnosti je bistveno za integracijo, saj neznanje omejuje 

možnosti za vzpostavljanje učinkovitih socialnih mrež, iskanje pravnega svetovanja, 

zdravstvene pomoči ter iskanje zaposlitve (Richman, 1998).  

2.1.3 Koncept ranljivosti 

V obdobju otroštva se izoblikuje temelj človekove osebnosti, odnosa do sebe, drugih 

in sveta. Je eno izmed najobčutljivejših obdobji posameznikovega odraščanja, saj si 

v tem času izoblikuje identiteto, odrašča in se izobražuje. V tem obdobju je 

starševska vloga bistvenega pomena za primerno vodenje, vzgojo in zaščito otroka. 

Dojemanje otroštva se razlikuje po družbah. Ponekod je otrok razumljen kot last 

družine, drugod se od njega pričakuje, da bo delal že od mladih nog. V Zahodni 

kultur je otrok mladoleten do osemnajstega leta, ko pridobi odgovornost za sebe in 

svoja dejanja. To je zakonsko določena meja in ni natančna. Pomembna razlika med 

otroki in odraslimi je, da imajo mladoletniki manjše sposobnosti za preživetje in za 

borbo za kakovostno življenje, za kar so lahko prikrajšani zaradi svoje neizkušenosti 

in nevednosti (Gornik, 2008: 37). Otroci prosilci, ne glede na to, ali so pod okriljem 

družine ali sami, so ranljivi in odvisni od odraslih. Potrebujejo njihovo podporo za 

osnovno preživetje in za svoje psihosocialno zdravje in dobro počutje (Jastram & 

Achiron, 2001:74). 
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„Ranljivim osebam s posebnimi potrebami, zlasti otrokom, mladoletnikom brez 

spremstva, … se zagotavlja posebna nega, skrb in obravnava.“ (ZMZ-UTD2, 15. čl. 

(1)) Posebne potrebe in ranljivost se po tem zakonu ugotavljajo na podlagi 

individualne ocene potrebe posameznega prosilca ..." (ZMZ-UTD2, 15. čl. (2)). „Pri 

nastanitvi ranljivih oseb s posebnimi potrebami … se upošteva specifični položaj teh 

oseb in se jim prilagodijo materialni pogoji sprejema, zdravstveno in psihološko 

svetovanje ter nega.“ (ZMZ-UTD2, 15. čl. (3)) 

Vsi begunci in prosilci trpijo zaradi izgube dragih in pomembnih (bližnjih) oseb, doma, 

lastnine, zasebnosti, socialnih vlog, širše socialne mreže, občutka varnosti in 

človekovega dostojanstva. Otroci brez spremstva nosijo še dodatno breme ločitve od 

staršev ali skrbnikov, kar ima lahko globoke kratko- in dolgoročne posledice. Otroci 

različno doživljajo izkušnje izgube. Sposobnost soočanja je povezana s starostjo in 

stopnjo razvoja otroka, se pravi z njegovo intelektualno in čustveno zrelostjo. Tudi 

kultura otroka in vzorec vzgoje vplivata na otrokov način soočanja s situacijo (Mikuš 

Kos & Gole Ašanin, 1998). 

Skupina mladoletnikov brez spremstva je lahko izpostavljena kot dvojna žrtev. V prvi 

vrsti kot žrtev prebežniške izkušnje in v drugi vrsti kot „ … žrtev nasilja obstoječe 

družbe s svojimi pritiski in stereotipi na skupino drugačnih, izvajanje pritiska nanjo in 

seveda izid kot posledica tega pritiska.“ (Kranjčan, 2006: 16)  Pečar (Kranjčan, 2006: 

16; po Pečar, 1993) imenuje odzivanje družbe na drugačne kot nekakšen socialni 

imitacijski stroj, ki jih stigmatizira in potiska v obrobnost. V skupini „drugačnih“ so 

predvsem migranti, prosilci za azil, sezonski delavci, izgnanci, prebežniki, osebe s 

statusom begunca, pripadniki drugih narodnosti in manjšin, nasploh tujci, ljudje 

drugačne vere ali spolne orientiranosti (Krajnčan, 2006: 16). 

Potrebe MBS 

Ko mladostnik uspe prispeti v Evropo je soočen z zapletenimi postopki, s katerimi ni 

seznanjen, in zaradi tega pogosto neustrezno reagira, kar ga lahko stane možnosti 

pri pridobivanju statusa begunca. Ti postopki spominjajo na institucionalizacijo, ki jo 

je opisoval Foucault (2004): intervjuji s strani uniformiranih organov, jemanje prstnih 
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odtisov, zdravstveni pregledi, omejevanje gibanja v sprejemnih centrih, nezmožnost 

vstopa v dom v času počitka, izdaja dovoljenj za daljšo odsotnost itd. 

Pri iskanju rešitev za otroka brez spremstva je potrebno misliti na njegovo najboljšo 

korist. Ob prihodu v državo mu je potrebno takoj zagotoviti ustrezno oskrbo na 

področju zdravstvenega in socialnega varstva ter izobraževanja. Čim prej je potrebno 

pridobiti relevantne informacije o otrokovem položaju, saj se glede na te informacije 

odloča o njegovi prihodnosti. Najboljša rešitev tako lahko pomeni vrnitev  v matično 

državo, preselitev k staršem ali sorodnikom v tretjo državo ali novo življenje v državi 

gostiteljici. V primeru, da otrok ostane v državi sprejema, je potrebno v sodelovanju z 

otrokom pripraviti program njegove integracije z upoštevanjem njegove starosti, 

spola, mentalnega in fizičnega zdravja, izobrazbe in izvornega kulturnega okolja. 

Tako naj bi se otroku omogočila čim lažja in čim hitrejša integracija v novo okolje 

(Gole Ašanin, 2003: 5). 

2.1.3 Varovalni in ogrožajoči dejavniki 

Otroci, ki bežijo od doma, so soočeni z mnogimi izzivi in ovirami, ki vplivajo na njihov 

psihosocialni razvoj in na preživetje. Njihovih izkušenj se ne da dokončno 

kategorizirati, vendar Ager (1999) kljub temu poskuša združiti izkušnje v naslednje 

skupine glede na izvor problemov: povezani s slabo prehrano, boleznimi in 

nezmožnostmi; povezani z ločitvijo in izgubo; povezani z zmotenim potekom 

socializacije; povezani s travmatskimi izkušnjami. Tudi odrasli prosilci za azil se 

soočajo s takšnimi ali podobnimi težavami, vendar predstavljajo otroci zaradi svoje 

nedoraslosti, nesamostojnosti in odvisnosti posebej ranljivo skupino prosilcev. 

Situacija je za mladoletne prosilce za azil toliko težja, saj jih ne spremljajo pomembni 

odrasli, ki bi jim lahko nudili vsaj delež prepotrebne podpore pri soočanju z vsem, kar 

prinaša izkušnja begunstva. Iz mnogih raziskav je razvidno, kako negativne 

posledice ima lahko na mladostnikov psihološki razvoj ločitev od staršev ali izguba 

staršev (Ager, 1999:228). Kot posledica ločitve se pogosto pojavijo psihološke 

travme, post travmatska stresna motnja in psihopatologije. Hauff in Vaglum (Hauff & 

Vaglum, 1993; po Ager, 1999) sta celo raziskala, da ločitev od družine pomeni jasno 

napoved psihopatologije. 
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Depresijo Kinzie (v: Fink, ur., 2000) opisuje kot psihiatrično motnjo, ki zajema 

slabše/nižje razpoloženje ter naslednje simptome; zmanjšano zanimanje za večino 

aktivnosti, izguba apetita in teže, slab spanec, utrujenost, občutja nevrednosti, 

slaba/zmanjšana koncentracija in ponavljajoče se misli o smrti. Kinzie (v: Fink, ur., 

2000) nadaljuje z definicijo postravmatske stresne motnje (ang: Post Travmatic 

Stress Disorder oz. skrajšano PTDS). Pravi, da je to motnja, ki nastane kot posledica 

psihološke travme. Kot simptome motnje navaja ponavljanje travmatične izkušnje v 

obliki nočnih mor in prebliskov (ang. flashbacks), izogibanje spominjanju na pretekle 

travmatske izkušnje in pogovorov o njih ter simptom hitrega vzburjanja (ang: startle 

response), pri katerem posameznik postane hitro razdražen in ima težave s 

spancem. 

Podpora prosilcem v času čakanja je nujna, vendar se ne nanaša le na zdravljenje 

njihove travme iz preteklosti. Primerna podpora zahteva razumevanje kompleksnosti 

posameznikove situacije in prilagoditev, ki jih novo življenje zahteva (Richman v: 

Bracken & Patty, 1998). 

Po prihodu v tujo državo so nekateri otroci dezorientirani in zbegani. Svojih pravic ne 

poznajo in ne vedo, kje poiskati pomoč. Na policijo si ne upajo, saj jih je strah 

deportacije in ponovnega nasilja (Lamb, 2005). 

Ager (1999) je sestavil shemo, ki prikazuje, katera področja najpogosteje vplivajo na 

otrokov način soočanja z lastno situacijo. 
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Slika 1: Kompetence soočanja s travmatsko izkušnjo po Ager (1999). 

Vsa področja so povezana in imajo pri vsakem posamezniku različno moč vpliva. Na 

primer otrok lahko razmeroma brez travm preživi kratko obdobje vojne, ker je 

njegova dosedanja socializacija in vzgoja tako učinkovita ali ker ima določene 

karakteristične poteze, ki mu pri tem pomagajo. Po drugi strani lahko otrok, ki preživi 

enako obdobje travme, konča z resno obliko post travmatske stresne motnje, če na 

primer nima podpore okolice ali je bila njegova dotedanja vzgoja šibka in 

neučinkovita, kljub temu da je star 17 let (Ager, 1999). Vidimo, da lahko delujejo 

vplivi, katere Ager postavlja v shemo, na dva načina: kot podporni ali ogrožajoči 

dejavniki. 

Družina 

McCallin (1992 po Ager, 1999), ki je primerjal vplive bivanja v begunskih kampih na 

psihosocialen razvoj otrok, je ugotovil, da se, ne glede na stopnjo preskrbljenosti, pri 

otrocih brez spremstva staršev ali katere druge odrasle osebe (bližnji sorodniki, 

odrasli prijatelji) kaže več znakov depresij in stiske. Nadalje Ager (1999) navaja, da 

se je za otroka brez spremstva izkazalo kot najkoristneje, ne glede na to, v kateri 

obliki nastanitve živi, da je nameščen v strukturo, ki je čim bolj podobna družini, kot jo 

otrok pozna. V begunskih taborih svetovnega juga je to lažje izvedljivo, saj se družino 

nadomešča z namestitvijo otroka v družino daljnih sorodnikov ali sosedov iz 
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nekdanje soseščine, kar je možno ravno zato, ker so v taborih nastanjene cele vasi. 

Kinzie (v: Fink, ur., 2000) kot pomembnejši varovalni dejavnik označuje družino in 

prisotnost vsaj enega od staršev. Bližnji družinski člani ali drugi sorodniki, ki lahko 

vsaj delno ohranijo dnevno rutino življenja otroka, lahko s tem ubranijo otroka pred 

najresnejšimi psihološkimi vplivi travmatske izkušnje. Tako kot za otroke tudi za 

odrasle prisotnost učinkovite socialne mreže in družbene podpore pripomore k 

občutku pripadanja in trdnejši identiteti, kar pomaga posamezniku pri borbi proti 

stresu, ki nastaja iz socialnih sprememb (Kinzie v: Fink, ur., 2000). Otroci brez 

spremstva so prikrajšani za podporo družine, ki običajno odraščajočim 

posameznikom ponuja „varovanje duševnega zdravja, pozitivno samopodobo in 

samospoštovanje, čustvene navezave, graditev pomembnih odnosov, socializacijo, 

komunikacijo, odnos do drugih in do sveta, spretnosti in sposobnosti, ustvarjalnost, 

sposobnost opredelitve, odločanje, sprejemanje odgovornosti, izbiranje ciljev, 

obvladovanje stresov in reševanje problemov, graditev vrednostnega sistema“ 

(Kraševec-Ravnik 1999: 152; po Krajnčan 2006: 25). Poleg teh ima družina 

pomemben vpliv na  razvijanje občutka lastne vrednosti, razvoj odnosa do avtoritete 

in oblikovanje vrednostnega sistema, ki usmerja motive, vedenje in ravnanje 

posameznikov (Tomori 2000; po Krajnčan 2006). Mogoče je najpomembnejša 

spretnost, za katero so mladoletni prosilci za azil brez spremstva prikrajšani in ki jo 

otroci običajno dobijo od družine, učenje sposobnosti za obvladovanje stresov in 

socialne spretnosti. Ta znanja so pomembna za otrokovo vključevanje v novo okolje, 

pri soočanju z novo realnostjo in tujim svetom. 

Blažilen učinek na stres imajo tudi verska prepričanja, razlaga Kinzie (v: Fink, ur., 

2000). Trdna ideološka in politična prepričanja pa celo zmanjšajo posledice mučenj. 

V vsakem primeru pa velja, da močnejša kot travma je in dlje kot traja, slabše 

učinkujejo zaščitni mehanizmi. 

Socialna mreža 

Otrok ima v domačem okolju izgrajeno socialno mrežo posameznikov in skupin, ki 

mu nudijo podporo in zgled za odraščanje in integracijo. V otrokovi mreži je veliko 
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priložnosti za podporo, veselje, žalost, učenje, tolažbo, izobrazbo, nadzor, hrano, 

samospoštovanje in razvoj. Vsak posameznik ima neko vlogo v mreži, ki razpade, ko 

otrok zapusti državo. Mladoletnik brez spremstva se ne morejo zanašati niti na 

starše, saj ti niso prisotni. Nov svet je neznan, izkušnja je travmatična in razlogi za 

spremembo mu niso nujno znani. Otrok si mora vzpostaviti novo podporno socialno 

omrežje, kar je v neznanem okolju in nerazumljivem jeziku lahko izjemno težko  

(Hjern & Jeppsson v: Ingleby, 2005). 

Tudi vrstniška skupina lahko predstavlja podporni dejavnik. Ker je v Sloveniji 

mladoletnih prosilcev za azil malo, je nemogoče ustvariti skupine po posameznih 

državah izvora. Namesto tega se lahko organizirajo skupine mladoletnih prosilcev, ki 

bi delovale v obliki vrstniške pomoči. To idejo podpira Ager (1999), ko pravi, da so 

podporniki prosilcem samopomočne skupine in razne neformalne organizacije, ki jih 

sestavljajo člani podobnega izvora. 

Kulturna identiteta 

Za otroke brez spremstva je pomembno ohranjanje kulturne identitete; imeti morajo 

možnost, da ohranjajo svoj materni jezik ter vezi z lastno kulturo in vero. V primeru, 

da je otrok nezakonito prikrajšan za nekatere ali vse elemente svoje identitete, je 

odgovornost pristojnih organov, da otroku omogočijo, da čim prej vzpostavi svojo 

identiteto (KOP, čl. 8). Vsi otroci imajo pravico odraščanja z občutkom lastne 

identitete in občutkom pripadnosti. Za otroke brez spremstva je to še posebej 

pomembno, saj so v veliki večini primerov izolirani od svoje tradicionalne kulture ter 

izpostavljeni novim, navadno tujim kulturnim vzorcem in vrednotam (Smith 2005; po 

Gornik, 2008). 

Posamezniki, ki delajo s prosilci, morajo upoštevati kulturno senzibilnost. Ta pomeni 

razumevanje zahodne kulture ter njenega dojemanja osebnosti in avtonomije 

posameznika ter vplive, ki jih ima to pojmovanje na potencialne čustvene motnje in 

psihološka zdravljenja. Kulturna senzibilnost pomeni tudi razumevanje kulture in 

konceptov iz sveta prosilcev. Kulturna senzibilnost je spretnost, katero se lahko 

doseže skozi sodelovanje, dialog, medsebojno zaupanje in skupno odločanje, kaj 
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pomeni primerna pomoč za prosilce (Richman v: Bracken & Patty, 1998). 

Stres 

Beiser idr. (1989) razumejo stres kot „dogodek ali izkušnjo, ki preizkuša 

posameznikove običajne oblike/vzorce soočanja, in kot takšen zahteva prilagoditev. 

Ker je sposobnost za prilagoditev na izziv omejena, obstaja verjetnost, da velike 

količine stresa ali nalaganje/združevanje manjših stresorjev prevzamejo 

posameznika in se kažejo v povečani občutljivosti na bolezni.“ (Beiser idr., 1989: 184, 

po Harrell 1999, v Ager, 1999: 138) 

Stresorji pri pribežnikih so različni in pogosti. Kinzie (v: Fink, ur., 2000) jih deli glede 

na obdobje, v katerem se pojavijo. Ta obdobja razdeli na čas pred pobegom, čas 

bežanja in separacije/ločitve, čas v azilu in čas ponovne nastanitve (ang. 

resettelment). 

V času pred pobegom so problematični nizko ekonomsko stanje, pomanjkanje hrane, 

lakota, politično preganjanje, družbeni upori ter nasilje. Kot rezultat se pogosto 

pojavijo lakota, podhranjenost/slaba prehranjenost, psihične nezmožnosti, ter 

psihološke  travme in telesne poškodbe. 

V obdobje pobega in separacije Kinzie (v: Fink, ur., 2000) šteje ločitev od družine in 

socialne mreže, spolne zlorabe, nasilje ter neprisotnost podpore iz strani socialnih 

mrež. Posledice le-teh se kažejo v fizičnih in psiholoških travmah ter v občutku 

izolacije in osamljenosti. 

Obdobje bivanja v azilu pogosto vključuje nastanitev v begunskih taborih ter lahko 

vključuje grožnje o prisilni vrnitvi v izvorno državo, negostoljubne življenjske razmere, 

nezaposlenost, pomanjkanje hrane ter pomanjkljiv dostop do zdravstvenih storitev. 

Posledično se pri posamezniku kažejo podhranjenost, razne bolezni ter obup. 

Prosilci se soočajo s stresom ob postopku pridobivanja statusa. V zadnjih letih se je 

izoblikoval izraz "Fortress Europe" oz. "Trdnjava Evropa", ki označuje naraščajoč 
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dvom v ljudi, da so dejanski iskalci pribežališča, in vedno manjšo podporo pri 

nastanitvi ali zagotavljanju dobrobiti. Dolgotrajni postopki pridobivanja statusa z 

majhnim zagotovilom za uspeh, negotova situacija in strah pred deportacijo so 

faktorji, ki pri prosilcih povzročajo stisko in stres ter tako negativno vplivajo na 

občutke optimizma in veselja glede prihodnosti (Richman v: Bracken & Patty, 1998). 

Sčasoma se prosilci privadijo na novo okolje, vendar je veliko takih, ki zaradi 

neznanja jezika, nerešenega statusa, odsotnosti podpore družine in nedostopnosti 

do dela, ostajajo v stanju napetosti in nesigurnosti tudi do več let. To obdobje 

ugibanja in nesigurnosti o posameznikovi prihodnosti se imenuje koncept 

laminalnosti (Richman v: Bracken & Patty, 1998). 

Glede na število mladoletnih prosilcev za azil je število dodeljenih statusov izjemno 

nizko. Leta 2004 je bilo v RS 151 mladoletnih prosilcev, od katerih je le en pridobil 

status begunca, leta 2005 ni nobenemu od 102 mladoletnih prosilcev bil priznan 

status begunca in prav tako leta 2006, ko je bilo v RS 26 dokumentiranih mladoletnih 

prosilcev za azil. To je ena oseba v treh letih (Comparative EU Study on 

Unaccompanied Minors, 2010). Iz statistike je razvidna restriktivna politika do 

dodeljevanja statusa prosilcem, zaradi česar je za Slovenijo značilna visoka stopnja  

izginotja (ang: disappearance rate), kar pomeni, da veliko mladoletnih pobegne iz 

Azilnega doma, še preden se postopek pravnomočno zaključi. Zaradi izredno 

majhnih možnosti za pridobitev statusa predvidoma nadaljujejo svojo načrtovano pot 

globlje v Evropo (Comparative EU Study on Unaccompanied Minors, 2010). 

Mnogo prosilcev se oklepa prvotne ideje, da je selitev le začasna, kar jih ovira pri 

ustvarjanju dolgoročnejših ciljev in namenov asimilacije ter predvsem ovira učenje 

jezika države gostiteljice, kot osnovnega orodja integracije (Richman, v: Bracken & 

Patty, 1998:174). 

Obdobje ponovne nastanitve, ki se pogosto odvija v neki tretji državi, lahko vključuje 

nezaposlenost, socialno izolacijo, probleme akulturacije, omejene družbene vezi, 

prisotnost predsodkov, jezikovne omejitve, konflikte glede integracije ter 

problematiko, ki izvira iz statusa manjšine. Posledično nastajajo resni ekonomski 

problemi, socialna izolacija, delikventnost med mladostniki ter nestrinjanje med 
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različnimi generacijami beguncev. Ta problematika še bolj onemogoča in zapleta 

reševanje izvornih konfliktov. (Kinzie, v: Fink, ur., 2000). 

Otroci kot stresno torej doživljajo ne samo stanje v matični državi, zaradi katerega so 

se odločili za beg, temveč tudi samo potovanje. To je navadno težka in nevarna 

izkušnja, ki nemalokdaj vključuje več ur ali dni dolgo prevažanje v cisternah, v 

podpalubjih tovornih ladij ali na podvozju tovornjakov ali celo velike prehojene 

razdalje. Na poteh otroke ogrožajo izkoriščanje odraslih, lakota, bolezni ali poškodbe, 

pri čemer si ne morejo poiskati pomoči brez tveganja, da bi jih ujeli. Ob prihodu v 

Evropo so soočeni z novimi neprijetnimi situacijami, kot so na primer neznanje tujega 

jezika, kompleksen sistem migracijske politike, rasizem, odklanjanje tujcev in izguba 

socialne mreže (Ruxton, 2003). 

Posledice stresa se pri mladoletnikih kažejo v občutenju in vedenju; prevzema jih 

občutek osamljenosti, strahu, postanejo zaskrbljeni in bolj občutljivi, oddaljijo se od 

okolice, imajo motnje spanca ali somatske bolečine (Gornik, 2008; po Zavrtnik Zimic, 

2003). Posledice stresa se kažejo tudi na telesnem zdravju. O psiholoških in 

vedenjskih motnjah piše Kinzie (v: Fink, ur., 2000) in prizadenejo tako mladostnike 

kot starejše prosilce. Telesne zdravstvene težave, kot so začasna izguba spomina, 

težave s koncentracijo in povišan krvni pritisk, so navadno kratkotrajne narave in 

trajajo dokler se posameznikovo življenje ne uredi. Vedenjske težave so povezane s 

sposobnostjo soočanja s travmo. Populacija prosilcev je lahko bolj dovzetna za 

alkoholizem, zlorabo drog, vandalizem in antisocialno vedenje. Družine mladoletnih 

prosilcev pogosto razpadejo, kar pomeni pomembne spremembe v odnosnih 

razmerjih in posledično motnjo pri reintegraciji v novo okolje. Izguba pomembnega 

drugega in/ali osebe, ki bi bila otroku za vzgled, občutja družbene izključenosti in 

slabša uspešnost v šolskem sistemu so ogrožajoči dejavniki, ki nemalokdaj 

pripomorejo k mladostnikovi izbiri delinkventnega vedenja in k uporabi drog, da bi se 

približal gostiteljski družbi. Najbolj vztrajne so psihološke motnje. Kinzie (v: Fink, ur., 

2000) piše, da se kot najpogostejši motnji prosilcev pojavljata post-travmatska 

stresna motnja (PTSD) in depresija, pri čemer je PTDS pogosteje posledica 

specifičnih travmatičnih dogodkov in depresija posledica stresa, izvirajočega iz 

migracije. Simptomi PTSD so ponavljajoče nočne more, nespečnost, stiska, 
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razdražljivost, izogibanje spominjanju travme in slaba koncentracija. Depresija se 

kaže s simptomi nizke energije, slabega razpoloženja, nezanimanjem ter slabim 

spancem in s pomanjkanjem apetita. Občasno se kot posledica begunske izkušnje 

pojavi tudi shizofrenija, ki je resna duševna motnja, za katero so značilne iluzije in 

halucinacije (Kinzie, v: Fink, ur., 2000). 

Zaradi posledic stresa otroci brez spremstva pogosto potrebujejo posebno pozornost 

in terapevtsko pomoč. K temu države podpisnice vzpodbuja tudi Konvencija o 

otrokovih pravicah v 24. in 38. členu, kjer piše „ … da priznavajo otrokovo pravico do 

najvišje dosegljive ravni zdravja in do storitev ustanov za zdravljenje bolezni in 

zdravstveno rehabilitacijo ...“ (KOP, 24. člen) in „ … da bodo s sprejetjem vseh 

ustreznih ukrepov pospešile telesno in duševno okrevanje otroka, ki je bil žrtev 

kakršnekoli oblike zanemarjanja, izkoriščanja ali zlorabe, mučenja ali kakršne koli 

druge oblike okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ali 

oboroženih napadov (KOP, 38. člen).“ 
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2.2 PARTICIPACIJA 

2.2.1 Definicija participacije 

Participacija je lahko razumljena na različne načine. V osnovi se jo razume kot 

sodelovanje ljudi, o katerih je govora. Participacija ni le preprosta metoda, temveč je 

proces dialoga, akcije, analiz in sprememb. Natančneje pomeni soudeležbo skupine 

ljudi ali posameznikov pri odločanju o njihovi preteklosti, sedanjosti in najpogosteje 

prihodnosti (Pretty et al, v: Collins, 2006). 

Na tem mestu me zanima participacija mladih kot samostojne skupine ter natančneje 

participacija mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva oz. otrok brez spremstva. 

Pri obravnavi participacije mladostnikov je pomembno razumevanje pojma, kot ga 

definira Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989, ki v 12. členu poudarja, „da 

imajo otroci pravico svobode govora in participacije v procesih odločanja, ki zadevajo 

oz. so pomembni za njihovo življenje. Konvencija predstavlja zasuk od tega, kaj oz. 

česa otrok ne zmore, k temu kaj zmore in katere odločitve je zmožen sprejeti“, 

postavlja ga v vlogo avtonomnega posameznika (Bajželj, 2008: 8). 

Osnovni namen koncepta participacije je izboljšati življenja in življenjske pogoje otrok 

(Stern, 2006). 

V 12. členu Konvencije o otrokovih pravicah je določena pravica otroka, da v skladu s 

svojo zrelostjo sodeluje in se izjasnjuje v stvareh in predmetih, ki se tičejo njega 

samega (Koller-Trbović, 2001), kar si lahko razlagamo na različne načine. Harbar 

(1996; v: Koller-Trbović, 2001) razume člen kot pravico do izražanja lastnega mnenja 

otroka, ki je izvorna in neodtujljiva pravica do izražanja svoje subjektivnosti v odnosu 

do odraslih, še posebej, ko gre za odločanje o stvareh, ki zadevajo otroka samega. V 

tem členu se kaže revolucionarnost konvencije, saj je družba do tedaj zagovarjala 

pravice otrok predvsem iz zaščitniškega in skrbniškega vidika otrok, kar 12. člen in 

drugi členi, ki se navezujejo na participacijo otrok (npr. čl. 13., 14. in 15.) korenito 

spreminjajo. Otroke se je v preteklosti obravnavalo kot del družine in predvsem kot 

prejemnike zaščite (Stern, 2006). V zadnjih desetletjih se je fokus  obrnil na otroka, 
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kateremu se priznava lastno mišljenje, ki ga je sposoben tudi izraziti. Dandanes se 

otroke jemlje kot sodelavce, kot pomembne partnerje odraslim pri sprejemanju 

številnih odločitev. Te težnje otroške politike se kažejo kot težnje po emancipaciji 

otrok (Koller-Trbović, 2001). 

Leuscher (po Blandow in sodelavci v: Koller-Trbovič, 2001) ugotavlja, da niti odrasli 

nujno ne sprejemajo pravilnih odločitev in zato meni, da je otroško politiko treba 

ustvarjati skupaj z otroki, ne pa za otroke, saj so veliko bolj racionalni, kot pa o njih 

velja splošno mnenje, in so sposobni sprejemati številne tako vsakdanje kot 

eksistencialne odločitve. 

Za družbo ima participacija visoko vrednost, saj je zanjo pozitivno, če ima izobražene 

in predane državljane. To so posamezniki, ki soustvarjajo svet okoli sebe in jim je 

zato nekaj vreden. Participirajoči otroci ne le prispevajo k družbi, temveč s procesom 

sodelovanja ohranjajo demokracijo za prihodnost. Pravica do participacije je osnoven 

del državljanskih pravic in je sredstvo, s katerim je izgrajena demokracija (Stern, 

2006). 

Pri participaciji otrok je v prvi vrsti pomembno, da jim je omogočena. Hkrati se ne 

sme pozabit, da otroci ostajajo ranljivejši od odraslih, čeprav so razumljeni kot 

sposobni sodelovanja,  in da njihove sposobnosti komuniciranja niso izpopolnjene. 

Zato je potrebno otrokom njihovi razvojni stopnji primerno predstaviti možnosti in 

pomen participacije ter jih spodbujati k sodelovanju. Le oni sami lahko najnatančneje 

določijo svoje potrebe, izrazijo svoja stališča in prepričanja. 

Njihova mnenja, poglede in stališča je potrebno poslušati in slišati, ceniti ter 

upoštevati kadar se sprejema odločitve o spremembah in ukrepih, bistvenih za 

njihova življenja. Otroci vseh starosti morajo biti obravnavani kot subjekti z lastnim 

delovanjem in lastno percepcijo ter dojemanjem tega, kar je za njih in njihovo 

življenje pomembno (Skrivens & Strandbu, 2006). Otroci in mladostniki so primaren 

izvor znanja o njihovih pogledih in izkušnjah (Alderson v: Collins, 2006). 

Vsaka situacija posebej zahteva pozornost odraslih ob sprejemanju otrok kot 
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enakovrednih sogovornikov v procesih odločanja. Potrebno je upoštevati vsakega 

posameznika in oceniti, v kolikšni meri zmore razumeti situacijo in v kolikšni meri je 

lahko vključen v procese določanja. Konvencija namreč ne določa spodnje starostne 

meje, ki bi določala sposobnost participiranja, namesto tega navaja otrokove 

sposobnosti, ki jih je potrebno obravnavati v kontekstu. Za vsakega otroka 

posamično se presodi, kakšna oblika suporta je potrebna, da se mu omogoči 

participacija v skladu z njegovimi zmožnostmi oz. sposobnostmi (Bajželj, 2008). 

Odrasli bi se morali bolj zavedati potencialov otrok in pri vsakem otroku bolj 

podrobno raziskati, v kolikšni meri zmore razumeti in biti vpleten, namesto da vnaprej 

predpostavljajo njegovo nezmožnost (Collins, 2006). 

Ideja interesov pravi, da so otroci sposobni delati razlike in imeti vpliv nad določenimi 

aspekti njihovega življenja v skladu z osebami, ki ga obkrožajo. Ideja interesov 

postavlja otroke (in ne odrasle) za primarno referenčno točko in jih obravnava kot 

polnopravne člane družbe. Tako jih odmika od tradicionalne pozicije na periferiji 

družbe (Wyness 2005 v: Bajželj, 2008). 

Skrivens in Strandbu (2006) še najjasneje razdelata področja, na katera je potrebno 

biti pozoren ob participaciji otrok. Zagovarjata t.i. koncept perspektive otroka, ki 

pomeni, da je otrok prepoznan, razumljen in odobravan kot individuum z lastnimi 

raznolikimi možnostmi, interesi in pogledi, ki jih je sposoben izraziti. Njun koncept 

vsebuje tri aspekte na dveh ravneh, ki jih je potrebno upoštevati ob strmenju k 

uspešni participaciji: 

Strukturalna raven zadeva pravice in položaj otrok v družbi. Države naj priznajo 

otroke in mladostnike kot zakonite subjekte in naj implementirajo sisteme, ki so 

primerni glede na potrebe in kompetence otrok, tako da jim je omogočeno 

sodelovanje. Ta nivo podpira 4. člen KOP (1997), ki pravi: Države pogodbenice 

sprejmejo vse ustrezne zakonodajne, upravne in druge ukrepe za uresničitev s to 

Konvencijo priznanih pravic. Glede ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic naj 

države pogodbenice take ukrepe sprejemajo v okviru vseh razpoložljivih sredstev in, 

kjer je potrebno, v okvirih mednarodnega sodelovanja. 
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Individualna raven zajema dva aspekta. Prvi obsega potrebo po prepoznavnosti otrok 

kot individuumov z lastnimi specifičnimi interesi in potrebami. Ker sposobnost otrok 

še ni v celoti razvita, so odvisni od skrbnikov, vseh odraslih, ki ga obdajajo (staršev, 

strokovnjakov, zakonitih skrbnikov), in države. Poudarjata, da naj se otroke 

obravnava v sedanjosti kot človeška bitja in ne v prihodnosti kot odrasle, kar bodo 

šele postali. Drugi aspekt individualne ravni govori o kontekstu različnosti otroške 

realnosti. Gre za to, da je otrokov pogled na svet drugačen od pogleda odraslega in 

posledično imajo otroci kvalitativno drugačne potrebe in stališča od odraslih (James 

& Prout v: Skrivens & Strandbu, 2006). Tako je spoštovanje njegovega lastnega 

pogleda na svet osrednje pri jemanju otrokovihh interesov v obzir (Skrivens & 

Strandbu, 2006). 

2.2.2 Pomen participacije 

V procesu participacije so otroci in mladostniki vključeni v reševanje situacij na 

področjih, kjer se sprejemajo odločitve, bistvene za njihovo življenje (dodelitev 

skrbništva, vsakodnevna rutina, šolanje, itd.), kjer se zanje razvijajo in nudijo usluge 

na lokalni ravni in kjer se razvijajo in/ali so vrednotene usluge in nacionalna politika, 

ki se tiče njihovih življenj (Kirby et al, 2003).  

Participacija se kaže s pozitivnimi posledicami na (vsaj) treh področjih: kvaliteta 

življenja posameznika, osebnostni razvoj posameznika in uspešnost dela 

strokovnjakov, ki delajo s posamezniki, v našem primeru z mladostniki brez 

spremstva. 

Izboljšana kvaliteta življenja otrok bi morala biti logična posledica vsakega procesa, 

kjer se upošteva mnenje udeleženih. Vsak otrok ima določene individualne potrebe, 

pa naj si bo to po zaupanju, izobrazbi, zdravstvene težave idr. Katere koli te potrebe 

so, cilj socialnih služb je, da jih prepoznajo in najdejo ustrezne rešitve zanje. Če je 

posledica sodelovanja z otrokom uspešna zadovoljitev njegovih potreb, pomeni, da je 

bilo sodelovanje uspešno in da je bila participacija uspešna. Koller-Trbović (2001) 

prepoznava pomembnost pravice do participacije pri mladostnikih in družbi. Otrok se 

uči odgovornosti, razvija lastno identiteto, družba pa lahko deluje na visoki stopnji 
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demokracije (Koller-Trbović, 2001: 215). Maleš (2000: 61 v: Koller-Trbović, 2001) 

poudarja, da so otroci, „ki se zavedajo svojih pravic, načina njihovega udejanjanja in 

zaščite, bolje pripravljeni na življenje.“ 

Participacija ima pomemben vpliv na osebnostni razvoj otrok, saj se s pogostejšo 

participacijo veča stopnja opolnomočenja in odgovornosti. Kot pravi Bajželj (2008: 9) 

pomeni aktivno participiranje „priložnost za razvijanje socialnih veščin, pridobivanje 

na samozaupanju, samozavesti, promociji prosocialnega vedenja in grajenju 

identitete.“ 

Participacija otrok v institucionalni oskrbi vsebuje njihove razvojne potrebe, potrebo 

po odgovornosti, pozornosti in priznanju, sodelovanje pa jim omogoča izgradnjo 

sposobnosti, kot so razpravljanje, komuniciranje, zagovarjanje lastnega mnenja, in 

odločanje, ki in so izrednega pomena pri otrokovih nadaljnjih korakih v samostojnost. 

Otrok razvija socialne kompetence, zmožnost samoreprezentacije ter razvija 

odgovornost za lastno življenje (Bajželj, 2008). 

Kirby in sodelavci (2003) pravijo, da se koristi participacije kažejo na treh področjih, 

to je v koristih za različne organe, ki nudijo mladostnikom usluge, na področju 

državljanjstva in uspešnejše socialne vključenosti in najpomembneje za otroke – na 

osebnostnem razvoju. 

Organizacije in strokovnjaki, ki delajo z mladostniki opažajo pozitivne spremembe na 

področju nudenja uslug: omogoča jim izboljšanje obstoječih in razvijanje novih, 

primernejših uslug, s skupnimi odločitvami so bolje zadovoljili individualne potrebe 

otrok, povečalo se je število mladostnikov in otrok, ki so poiskali pomoč pri 

strokovnjakih, in organizacije so razvile lastna znanja in veščine, ki so omogočale 

participacijo (prav tam, 2003). 

Za manjšine in priseljence je posebnega pomena socialno vključevanje – inkluzija. S 

participacijo se poveča spoštovanje otrokovih pravic na dejanski, življenjski ravni, 

otroci in mladostniki so opolnomočeni in bolj verjamejo v lastne zmožnosti za 

obvladovanje življenja, zavedajo se svojih pravic in dolžnosti, opazna je višja stopnja 
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občutka odgovornosti in predvsem se izboljšajo odnosi in percepcija mladih med 

skupnostmi, strokovnjaki in vrstniki (prav tam, 2003). 

Kar se tiče osebnega razvoja, je za participacijo značilno, da ga razvija in vzpodbuja. 

Pri sodelujočih se povečajo samozaupanje, odgovornost, skupinske veščine, pro-

socialno vedenje, pozitiven pogled na prihodnost in izbira kariere – tudi za 

posameznike, ki so obravnavani kot rizični, verjetnejša aktivna udeležba v 

prihodnosti in pridobitev praktičnih veščin (tehnične spretnosti, organizacijske in 

kreativne veščine, veščine vezane na določeno delovno mesto, govorne veščine in 

veščine javnega nastopanja itd.). Participacija ima pozitiven vpliv tudi na socialno 

prihodnost otrok in mladostnikov s tem ko jim poveča možnosti za izobraževanje in 

zaposlitev, aspiracije, znanje in razumevanje za spremembo neprimernih vedenj, 

priložnosti za sproščeno druženje z vrstniki in za sklepanje novih prijateljstev ter z 

večanjem priložnosti za pomoč svoji lokalni skupnosti ali manjšini (prav tam, 2003). 

Koller-Trbović (2005) prepoznava pozitivne rezultate za vse udeležence 

participativnih procesov: na eni strani otroci pridobivajo na pomembnosti, moči in 

občutku za odgovornost in na drugi strani strokovnjaki pridobivajo na boljšem uvidu, 

kvalitetnejšem odnosu, razumevanju in deljenju odgovornosti z uporabnikom. 

Nazadnje je pomemben še vidik družbe oz. okolice, ki pridobiva na področju 

učinkovitejših tretmanskih rezultatov, ki ohranjajo želeno obliko družbe. 

Ovire sodelovanja z OIM 

Collinsova (2006) za mladostnikovo nevidnosti, ki posledično ovira njegovo 

participacijo v vsakodnevnem življenju, navaja več možnih razlogov: 

institucionalizacija, migracija, strah in proces nadzorovanja izvajanja otrokovih pravic, 

ki se orientira na celotno gospodinjstvo, v katero je otrok oz. mladostnik vključen, in 

ne na posameznike v njem. 

Skrivens & Strandbu (2006) kot glaven izziv sodelovanja izpostavljata  jezikovne in 

komunikacijske sposobnosti oz. veščine. Razlagata, da je pri komunikaciji potrebno 

upoštevati otrokovo starost in zrelost in se zavedati konceptov, slovničnih struktur, 
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dolžine stavkov, oblike vprašanj itd., ko se pogovarjamo z otrokom. Enako težo ima 

neverbalna komunikacija, ki pogosto ovira kontakt med odraslim in otrokom, če 

govorjena beseda ni usklajena z vedenjem, gestami, tonom glasu in izrazno mimiko. 

Pogosta napaka odraslih je, da govorijo z otrokom iz pozicije odraslega in ga 

posledično postavljajo v manjvreden položaj. Otrok bo to prepoznal in se v odnosu 

ne bo počutil dovolj varen, da bi resnično sodeloval. 

Obstaja nevarnost, da je participacija le navidezna. To se zgodi, ko odrasli 

obravnavajo prispevke otrok v omejeni ali zanemarljivi meri. To dela participacijo le 

simbolično in odraža manipulacijo s strani odraslih ter pomanjkljivo pripisovanje 

pomena procesa za udeležene mladostnike in otroke (Black v: Collins, 2006). Kadar 

se osebe ne sprejema s spoštovanjem in zasluženim dostojanstvom, je lahko hitro 

reducirana na objekt intervencije. Kjer ni zavedanja in povezave s koncepti, kot so 

človekove pravice in spoštovanje, pride do dehumanizacije oz. razčlovečenja 

posameznika. Do tega pojava pogosto prihaja v odnosu oseb, ki so na položaju moči, 

do manjšin, naj si bodo otroci, prosilci za azil, etične skupine ali kdo drug (Stern, 

2006). 

Participacija mladostnikov v instituciji 

Treseder (v: Koller-Trbović, 2001) meni, da naj sodelovanje otrok v instituciji nujno 

obsega njihove razvojne potrebe, potrebe po odgovornosti, pozornosti in priznanju, 

participacija pa jim omogoča izgradnjo naslednjih sposobnosti: razpravljanje, 

komuniciranje, zagovarjanje lastnega mnenja in odločanje, ki so pomembne in 

koristne sposobnosti v otrokovem nadaljnjem osamosvajanju. 

Pod oznako sodelovanje oz. participacija otrok in mladostnikov v kateri koli instituciji 

se lahko razumejo različne stvari, tudi formalni dogodki, ki so določeni z domskim 

redom, kot na primer skupinski pogovori, domski svet itd. Koller-Trbović (2001) 

pomembno prepoznava, da so pomembnejše od formalnega sodelovanja vzdušje, 

ozračje oz. razpoloženje. Pomembna je klima, ki vlada v inštituciji. Netolerantno 

ozračje povzroča neučinkovitost formalno postavljenih  pravic po soodločanju in je 

instrument nasilja. Nazadnje pa je vzdušje odvisno od zaposlenih, od naravnanosti 
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socialnih delavcev, ki preživijo največ časa z mladostniki, kar tudi pomeni, da vsaka 

oblika sodelovanja otrok pri njihovi obravnavi potrebuje aktivno podporo odraslih. 

KOP opredeljuje tudi pravico do sodelovanja otrok brez spremstva pri postopkih in 

pomembnih odločitvah, ki zadevajo njihovo prihodnost; zanje je izrednega pomena, 

da imajo pravico do izražanja in lastnega mnenja v vseh zadevah v zvezi z njimi, pri 

čemer se o tehtnosti izraženih mnenj presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo 

(KOP, 12. čl.). Res da je sicer določen enoten postopek za vse mladoletnike ali 

otroke brez spremstva, vendar se je ob tem potrebno zavedati, da imata otrok in 

mladostnik zelo različne potrebe in sposobnosti za izražanje lastnega mnenja in volje 

v specifični situaciji. 

Najprimernejša participacija 

Da bi lahko od otrok pričakovali sodelovanje, ga moramo ponuditi tudi sami in sicer 

od začetka, ko otrok prestopi meje države. Način otrokove participacije se razlikuje 

od otroka do otroka in je odvisen od mnogo dejavnikov. Osnova za otrokovo 

sodelovanje je zaupanje in občutek varnosti. Pomembno je tudi zavedanje, da ima 

otrok možnost, da ne sodeluje (Collins, 2006). 

Zaradi kulturnih in jezikovnih razlik delo z njimi ni enostavno in pogosto mladoletniki 

zavračajo sodelovanje ravno zaradi preteklih slabih izkušenj. Pri sodelovanju jih ovira 

tudi nezaupanje ali pa enostavno ne vedo odgovorov, ki se nam zdijo samoumevni 

(Smith, 2004). Zaradi kompleksnosti situacije bi vsi odrasli vključeni v obravnavo 

mladoletnika od trenutka, ko je sprejet v državo, do trenutka ko je popolnoma 

integriran v družbo, morali biti primerno usposobljeni in izobraženi. To pomeni znanje 

iz področja dela z mladoletniki in človekovih pravic; usposobljeni bi morali biti za 

vodenje pogovorov, ki so prijazni do otrok, hkrati bi morali biti prisotni tolmači 

ustreznega jezika. Da bi strokovnjaki delovali ustrezno in v dobro otroka, bi bilo 

potrebno sodelovanje nevladnih organizacij, vladnih služb, strokovnjakov in drugih 

posameznikov, kar bi omogočalo holističen pristop ter ustrezneje zaščitene pravice 

(SCEP, 2010). Vsi strokovni delavci, ki kakorkoli pridejo v stik z otroki brez 

spremstva, bi morali biti opremljeni s specifičnimi znanji tovrstne problematike (Gole 
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Ašanin, 2003: 8). 

Chawla (2001:9 v: Collins, 2006): „Najprimernejša participacija je odvisna od 

okoliščin, ki vključujejo kulturo, starost, spol, okolje, politične pogoje, razpoložljive 

vire in cilje participantov.“ 

Da bi prišlo do resnične izmenjave mnenj med odraslimi in otroci, je potrebno vedeti, 

kako vzpostaviti razumevanje med njimi (Skrivens & Strandbu, 2006). Potreben je 

odnos, ki naj bo kvaliteten, iskren in varen. Medtem ko je bistveno, da se pri 

participaciji zbira informacije pri otrocih in mladostnikih samih, odrasli ne smemo 

pozabiti na zbiranje informacij tudi drugod, iz različnih virov (Skrivens & Strandbu, 

2006). Zbiramo jih lahko pri pomembnih vrstnikih, učiteljih in drugih osebah ter tudi iz 

„dokumentacije“, na primer iz otroških slik, psiholoških ocen, poročil vedenja. Noben 

vir nam sam po sebi ne more dati zadovoljive ali celotne slike o posamezniku, 

namesto tega vsak vir informacij predstavlja košček sestavljanke, ki je okvirna slika 

posameznika (Skrivens & Strandbu, 2006). 

Kirby in sodelavci (2003) menijo, da so za pozitiven odnos pomembni predvsem 

medsebojno zaupanje in spoštovanje, enakovreden dialog, akcija in sprejemanje 

povratnih informacij, zmanjševanje neuravnoteženosti moči med odraslim in otrokom 

ter nudenje podpore in izbire, primerne glede na otrokovo starost in stopnjo razvoja. 

Dodajajo, da gre pri participatorni praksi za razvijanje pozitivnih in skrbečih odnosov 

med odraslimi in otrokom ali mladostnikom, pri čemer je poslušanje drugih 

osrednjega pomena za njihovo skrb. 

2.2.3 Stopnje in načela participacije 

Stopnje participacije 

Skrivens & Strandbu (2006) sta v svojem delu predstavila splošne postopke za 

participacijo otrok in mladostnikov. Ukrepi so hkrati natančni in fleksibilni ter kot taki 

omogočajo vključevanje otrok z različnimi sposobnostmi, potrebami, interesi in iz 

različnih situacij. Štiri postavke so naslednje: 
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 Pri iskanju rešitve morajo imeti otroci in mladostniki priložnost za formiranje 

lastnega mnenja, kar pomeni predvsem čas in vnaprejšnje informiranje primerno 

glede na starost otrok. Seznanjeni morajo biti z možnostmi posledic odločitev za vse 

vpletene in imeti priložnost za reflektiranje lastnih misli ter nadaljnjih dogodkov. 

 Imeti morajo priložnost izražati stališča ter izbrati način, kako bo stališče 

izraženo (samostojno ali v njihovem imenu) v sedanjosti in kako bo 

zastopano/predstavljeno v prihodnost (npr.: zapisnik, video posnetek, nastopanje v 

živo itd.). 

 Argumenti otrok se morajo jemati resno in biti upoštevani pri odločanju, kar ne 

pomeni, da njihovo mnenje v diskusiji dominira, pač pa je vzeto v obzir pri premisleku 

v enakovredni meri, kot mnenja odraslih. 

 Otroci morajo biti informirani tudi po sprejetju odločitev in o načinu, kako so bili 

rezultati doseženi ter kaj pomenijo. Da ne prihaja do zlorabe moči, je priporočljivo, da 

je pri procesu prisotna nekakšna oblika zunanje kontrole, ki omogoča otrokom in 

mladostnikom postaviti vprašanja ter morebitne pritožbe na dosežene rešitve in 

predvsem upoštevanje vseh naštetih postavk. 

Stopnje participacije so določili tudi Kirby, Lanyon, Cronin in Sinclair (2003):  

1) Pogledi otrok in mladostnikov so »vzeti v vednost«, kar pomeni, da so informacije, 

pridobljene s strani otrok, le eden od virov informacij, ki ji odrasli uporabijo za 

odločitev. 

2) Otrci in mladostniki so udeleženi v procesih odločanja na aktiven način, skupaj z 

odraslimi razpravljajo o različnih pogledih. Otroci imajo možnost za usmerjanje 

odločitev o njih in odrasli prevzamejo odgovornost za odločitve. 

3) Na tej stopnji je že več odgovornosti prenešene na otroka, tako da si moč in 

odgovornost pri sprejemanju odločitev odrasli in otroci delijo. 
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4) Na najvišji stopnji participacije se imajo otroci in mladostniki možnost avtonomno 

odločati, vendar kljub temu pogosto iščejo sodelovanje z odraslimi in so tako 

odločitve posredno odvisne od sveta odraslih - od struktur, odgovornosti in moči. 

Shier (2000) spet drugače zastavi stopnje participacije. Pred prvo doda še dve 

stopnji: Otroke se posluša in otroci so podprti v izražanju svojih pogledov. Med tem 

ko pri njem možnost, ko se otroci avtonomno odločajo, ne obstaja. 

Najvišja stopnja participacije ni njujo vedno najboljša. Collins (2006) trdi, da je 

najprimernejša stopnja tista, ki se ozira na vse okoliščine posameznika; na kulturo, 

starost, spol, okolje, trenutno politično situacijo, vire, cilje in želje. 

Načela participacije 

Lansdown (2001) navaja temeljna načela participacije, na katere bi se morale ozirati 

vse dejavnosti, ki želijo sprožiti dejanski proces participacije otrok in mladostnikov: 

 otrok mora razumeti namen projekta, procesa v katerem bo participiral, in 

kakšno vlogo bo imel v njem, 

 odnosi moči in odločanja morajo biti jasni, 

 otroci morajo biti v procesu, ki se jih tiče, udeleženi kakor hitro je to možno, 

 vsi otroci morajo biti obravnavani z enako mero spoštovanja, ne glede na 

starost, okoliščine, etnično pripadnost, sposobnosti ali druge faktorje, 

 temeljna pravila sodelovanja morajo biti zastavljena v sodelovanju z otroki na 

začetku procesa, 

 participacija otrok mora biti prostovoljna ter dovoljeno jim mora biti, da 

prekinejo sodelovanje v kateremkoli trenutku in 

 poglede in izkušnje otrok je potrebno spoštovati.  

 

Tudi načela so Kirby, Lanyon, Cronin in Sinclair (2003) zastavili iz druge strani in 

izpostavljajo pomen: 

 razvijanja pozitivnih odnosov z otroki in mladostniki, 

 uporabe pozitivnega dialoga med odraslimi in otroki, 

 akcije in povratne informacije na poglede in izkušnje otrok/mladostnikov 
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 zmanjševanja neravnovesja v moči in izogibanj kontroli mladostnikov, 

 nudenja podpore in pomen 

 spoštovanja kompetentnosti otrok in mladostnikov za oblikovanje odločitev 

(samostojno ali s podporo) in spoštovanje pravice mladostnikov/otrok, da ne 

participirajo 

2.2.4 Mladostnik v instituciji 

Prebežništvo je neprijetna izkušnja, ki ob prihodu v državo gostiteljico ne pomeni 

konec težav, ampak srečevanje z novimi izzivi. Prosilci se soočajo s strahovi in 

nesigurnostjo. Prisiljeni so bili v zapustitev doma in ostali so skoraj brez vsakršne 

lastnine. Pribežnike pogosto spremlja soočanje z izgubo materialnih dobrin in 

predvsem osebnih poznanstev, soočiti se morajo s povsem tujo kulturo ter si izgraditi 

novo identiteto oz. prilagoditi staro, saj so razpeti med dvema kulturama. Poleg 

omenjenega so brez osnovnih sredstev za preživetje, brez službe ali zdravstvenega 

varstva ter pogosto z izredno zmanjšanimi možnostmi za dostop do izobrazbe 

(Richman v: Bracken & Patty, 1998). Mladoletni prosilci za azil so nastanjeni v 

azilnem domu, kjer je poskrblejno za njihovo osnovno zdravstveno varstvo, 

izobrazbo, prehrano in obleko – za osnovne življenjske potrebščine (ZMZ-UPB2). 

Avtorice (Pajtnik, Lesjak-Tušek & Gregorčič, 2001) vlečejo vzporednice med 

življenjem prosilcev v azilnih domovih in pozneje v centru za tujce s špitali 17. 

stoletja, o katerih se je spraševal Foucault (2004). Obe obliki zapiranja in bivanja sta 

institucionalni in obe sta instanca oblasti.  Avtorice nadaljujejo (Pajtnik, Lesjak-Tušek 

& Gregorčič, 2001: 11), da „ … centri tako fizično kot simbolično pomenijo družbeno 

izključitev tistih, ki imajo za družbo grozljivo podobo“, s čimer krepijo marginalizacijo 

dotične družbene skupine. 

Foucault (2004) v svojem delu Nadzorovanje in kaznovanje razlaga tudi načine 

nadzorovanja v institucijah preko časovne in prostorske razporeditve. V Azilnem 

domu lahko zasledimo podobnosti s tradicionalno zaprto institucijo v načinu izvajanja 

dnevnih aktivnosti in razporeditvijo časa ter s fizično razporeditvijo stanovalcev v 

domu. Res da je določena mera nadzora v vladni instituciji pričakovana, vendar še 

vedno pomeni omejevanje posameznikove svobode. Če se zaposleni v Azilnem 

domu postavijo za nadzorne, s tem nakazujejo svojo (pre)moč, kar na stanovalce 
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meče občutje nemoči in pomanjkanja nadzora nad svojim življenjem. Posledično se 

stanovalci ne počutijo dovolj močne za participacijo ali sprejmejo vsiljeno idejo, da se 

od njih participacija niti ne pričakuje, saj nad njimi „bdi“ institucija (Pajtnik, Lesjak-

Tušek & Gregorčič, 2001). 

Ager (1999) opaža, da imajo v večini institucij, ki so umetno postavljene socialne 

tvorbe, otroci zelo malo vpliva na to, kako se urejajo postopki in predpisi v zvezi z 

njihovim bivanjem in dobrobitjo. To gre pripisati njihovi starosti in položaju, vendar se 

s tem tudi zgreši cilj teh institucij, ki je ustrezno zadovoljiti potrebe institucionaliziranih 

otrok. 

Otrokovega dojemanja vpliva konfliktov in prisiljene migracije ne oblikujejo le 

otrokove močne točke ali druge podporne oblike, ki so otroku na voljo, temveč v veliki 

meri tudi institucija, v katero je postavljen. Prav tako pomemben vpliv imajo način, 

kako je življenje v instituciji organizirano ter odnosi, ki se v takšni situaciji odvijajo 

(prav tam, 1999). Iz tega je razvidno, kako pomembna je participacija mladoletnih 

prosilcev brez spremstva za njihovo življenje. Potrebna je občutljivost in pozornost 

vseh, ki se z mladoletnimi prosilci ukvarjajo, in širše družbe, za njihove posebne 

potrebe, posebej  v povezavi s potrebo po družbeni in čustveni varnosti (prav tam, 

1999). 

Harrell Bond in Voutira (v: Lipovec Čebron, 2002) ugotavljata, da je odnos zaposlenih 

do beguncev v humanitarnih organizacijah neustrezen. Z njimi pogosto ravnajo 

avtoritarno in jih postavljajo v vlogo nemočnih žrtev brez lastne volje. Ob tem Lipovec 

Čebron (2002: 10) dodaja, „… da je moč zaznati podoben odnos pri socialnih 

delavcih in prostovoljcih v Sloveniji, ki v pokroviteljski vlogi „dobrodelneža“ begunce 

in prebežnike večkrat degradirajo na infantilno raven.“ 

Harrell Bond in Voutira (v: Lipovec Čebron, 2002) menita, da je humanitarna 

dejavnost problematična tudi iz vidika upoštevanja kulturnega konteksta oz. ozadja 

prosilcev. Pri posredovanju različnih oblik pomoči je logika humanitarnih dejavnosti 

evropocentrična. Gre za prepričanje, da imajo pripadniki drugih kultur identične 

potrebe kot tisti, ki živijo v zahodnem svetu, zato je toliko pomembneje, da se vsi 
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odrasli, ki se pri svojem delu srečujejo z mladoletniki brez spremstva, zavedajo 

njegove individualnosti. 

Mauss (v: Ager, 1999) Neenakomerna porazdelitev moči je jedro odnosa med tistim, 

ki podari, in prejemnikom, dokler podarjeno ni povrnjeno. Harrell-Bond (v: Ager, 

1999) ugotavlja, da izhajajo občutki nemoči in stres iz njihovega položaja, ko jim 

nekdo pomaga, sami pa te pomoči niso zmožni povrniti. Kljub temu da obstaja 

mnogo raziskav, ki podpirajo avtoričin sklep, se zdi, da ta problematika ne doseže 

večine raziskovalcev psihičnega zdravja prosilcev in beguncev. Namesto tega se 

osredotočajo na vplive nasilja, mučenja in izbruhov. Večina literature pripisuje 

psihološke zdravstvene težave izgubi, vključno z izgubo kulture, ali nasilju in/ali 

mučenju, kateremu je bil posameznik podvržen in je bil razlog za beg. 

Harell-Bondova (v: Ager, 1999) ugotavlja, da bolj kot je vodenje begunskega kampa 

avtoritarno, manj kontrole nad svojim življenjem imajo begunci in posledično bolj 

verjetno je, da razvijejo simptome mentalnih bolezni oz. psihičnih obolenj v procesu 

prilagajanja na novo okolje. Nadaljuje, da so takšni kampi sorodni Goffmanovi obliki 

totalitarnih institucij (Goffman v: Ager, 1999), in opozarja na močan vpliv avtoritarne 

ureditve na posameznikove zmožnosti soočanja s preteklostjo in aktualno situacijo 

(Harrell-Bond v: Ager, 1999). 

Slovenska in evropska družba namenjata posebno pozornost in skrb otrokom in 

mladostnikom z motnjami vedenja in osebnosti. Mladostniki so nameščeni v 

raznovrstne stanovanjske skupine ali vzgojne zavode glede na njihove potrebe in 

življenjsko izkušnjo. Tako so otrokom, ki so državljani Slovenije, na voljo različne 

oblike nastanitve: krizni center, stanovanjska skupnost za mater in otroka, 

terapevtska stanovanjska skupnost idr. (Kiehn, 1997). Mladostniki in otroci se 

pridružijo skupnostim za tiste v stiski iz različnih razlogov, katerih skupni imenovalec 

je enkratna ali ponavljajoča se travmatična izkušnja. Kiehn (1997: 93) kot razloge za 

sprejem otrok navaja spolno zlorabo, trpinčenje, nagnjenost k samomoru, življenje na 

ulici. Nadalje navaja primere ustanov v raznih evropskih mestih, kjer je nudena 

primerna oskrba ogroženih otrok (Kiehn: 93): „Poleg terapevtskega dela jim 

posredujejo tudi tak vsakdan, da so sploh sposobni za življenje. Ker so ti otroci 
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praviloma izgubili svoje otroštvo, se morajo znova naučiti otrokom primernega 

vedenja, veselosti, njihovo bolečino je treba predelati.“ Kot dodaten primer možnosti 

svetovanja in pomoči Kiehn (1997: 93) navaja primer mladinsko svetovalno skupnost 

za spolno zlorabljena dekleta, kjer „… pedagoške delavke stanujejo nenehno v istem 

stanovanju z njimi. Dekleta obravnavajo s spremljevalno terapijo.“ 

Za obravnavo mladoletnikov iz tujine Kiehn (1997: 112) navaja priporočila vsenemške 

delovne skupnosti centrov za socialno delo, ki določajo: „... Obveznost dodeljevanja 

individualne pomoči mladoletnikom iz tujine po nemški zakonodaji odgovornim 

službam po vsej Nemčiji navaja, da v enakem obsegu skrbijo za varstvo 

mladoletnikov iz tujine, kot za varstvo nemških mladoletnikov.“ Dodaja (Kiehn, 1997: 

112), da je bilo „... odpiranje posebnih ustanov za mladoletnike iz tujine ob skrbstvu 

tujih strokovnjakov zavrnjeno, ker bi takšni ukrepi ovirali integracijo mladostnikov iz 

tujine.“ 

Kiehn omenja tudi primer mladoletnih prosilcev brez spremstva, ki so v osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja prispeli na Frankfurtsko letališče. Centri za socialno delo so 

namestili 257 mladoletnikov iz Irana in 186 mladoletnikov iz Eritreje v domove in 

stanovanjske skupnosti. Kiehn odločitev o vključevanju mladoletnih tujcev v 

stanovanjske skupine pozdravlja (1997: 112): „To odločitev je vsekakor treba 

pozdraviti, kajti kje bi se tuji mladostniki bolje naučili pogovornega jezika kot ravno v 

sobivanju z nemškimi vrstniki? Kje bi se nemški mladostniki bolje naučili bistva 

„problema tujcev“ kot ravno v mladinski stanovanjski skupini, v kateri ima vsakdo 

enake pravice, dolžnosti in odgovornosti za skupno življenje?“ 
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2.3 ZAKONODAJA IN PRAVNA PODLAGA 

2.3.1 Katera zakonodaja obravnava prosilce za azil? 

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 obvezana prilagoditi nacionalno 

azilno in migracijsko zakonodajo evropskim standardom. Določila o mladoletnikih 

brez spremstva je Slovenija vključila v zakonsko ureditev leta 1999 (Gornik, 2008: 

45). 

Humanitarno pravo in pravo človekovih pravic sta različni stvari, ki sta tesno 

povezani in se prepletata. Normativi prava človekovih pravic so se uveljavili 

razmeroma pozno – po drugi svetovni vojni, v sklopu Mednarodne listine o 

človekovih pravicah, med katere spada tudi Splošna deklaracija človekovih pravic 

(Cerar, 2009). Deklaracija zajema pravico do življenja, prostosti in osebne varnosti, 

nacionalnosti, državljanstva ter enakosti pred zakonom; pravico do zaščite pred 

mučenjem na osnovi rase in spola; pravico do svobodnega mišljenja in zbiranja ter 

združevanja; pravico do zaščite pred izgonom, samovoljnim odvzemom prostosti, 

zaščito pred vmešavanjem v družinsko življenje, dom in čast; pravico do hrane, 

zdravstvene oskrbe, dela počitka, socialne varnosti in izobraževanja ter do 

sodelovanja v kulturnem življenju skupnosti; deklaracija obravnava tudi pravico 

vsakega posameznika v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred 

priganjanjem (Gornik, 2008:18). Pravo človekovih pravic se torej nanaša na civilne in 

politične pravice posameznikov, ter na ekonomske, socialne in kulturne pravice. 

Posameznike ščiti ne glede na njihov status, položaj, državljanstvo in ne glede na 

čas (mir ali vojna), v matični državi ali na tujem ozemlju (Gornik, 2008). 

Mednarodno humanitarno pravo zajema po drugi strani bolj specifično skupino oseb; 

pokriva zaščito žrtev oboroženih spopadov, tj. bolnih, ranjenih, civilistov, zapornikov 

idr. Temelji na Ženevski konvenciji iz leta 1949 in dveh Protokolih iz leta 1977 ter na 

Konvenciji o statusu beguncev iz leta 1951 in protokolu iz leta 1967. Konvencija in 

njej pripadajoči protokol sta temeljna dokumenta, na katerem je osnovana azilna 

politika.  K upoštevanju in implementaciji njune vsebine zavezujeta več kot 130 držav 

podpisnic (Gornik, 2008). 
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Pravo človekovih pravic in mednarodno humanitarno pravo sta povezana, saj 

izrekata in narekujeta zaščito za podobne pravice ljudi, vendar delujeta v različnih 

situacijah, kar pa ne pomeni, da se izključujeta, ampak prej dopolnjujeta. Izraz 

„pravice“ v terminu pravo človekovih pravic se nanaša na pravice in moči, ki 

pripadajo vsakemu posamezniku, medtem ko izraz „pravo“ v besedni zvezi 

humanitarno pravo označuje skupek pravil in principov, ki urejajo zaščito 

posameznikov v mednarodnih ali notranjih spopadih (Gornik, 2008). 

Mednarodno humanitarno pravo je področje, ki pokriva azilno politiko v svetovnem 

merilu, saj se nanaša na specifično in ne na splošno populacijo, kot deklaracija 

človekovih pravic. Azilna politika izhaja iz Ženevske konvencije iz leta 1949, dveh 

protokolov iz leta 1977, Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951 ter dopolnilnega 

protokola iz New Yorka iz leta 1967. Konvencija in pripadajoči protokol sta še danes 

temeljna mednarodna akta, ki upravljata azilno politiko v Evropski Uniji. Merila 

Konvecnije o statusu beguncev in/ali protokola so zavezujoča za več kot 130 držav 

podpisnic (Nauditt, 2001: 23). Konvencijo dopolnjujejo številni mednarodni 

dokumenti, kot so Splošna deklaracija človekovih pravic, Konvencija o varstvu 

človekovih pravic in svoboščin, Mednarodni sporazum o civilnih in političnih pravicah, 

Mednarodni sporazum o socialnih, ekonomskih in kulturnih pravicah (Vrečer, 2001) 

ter direktive in resolucije EU. 

Konvencija o statusu beguncev 

Temeljni dokument, ki določa obravnavo beguncev, je Konvencija o statusu 

beguncev, sprejeta 28. julija 1951. Namenjena je bila reševanju posledic II. svetovne 

vojne v Evropi, vendar se je problematika begunstva razširila po vsem svetu, zato je 

bilo potrebno urediti standarde na mednarodnem nivoju (Jastram & Achiron, 2005). 

Časovne in zemljepisne omejitve, ki so vsebovane v konvencijski opredelitvi 

begunstva, odpravlja Protokol o statusu beguncev iz leta 1967, s katerim je 

Konvencija primerno dopolnjena (prav tam, 2005). 

Najpomembnejša pravica, ki izhaja iz Konvencije, je načelo nevračanja. Prosilcu 

omogoča, da ostaja v državi gostiteljici in da z njim ravnajo v skladu s humanitarnimi 
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standardi, dokler njegova prošnja ni pošteno pregledana. Iz prvega odstavka 33. 

člena Konvencije je razvidno, da "nobena država pogodbenica na nikakršen način 

begunca ne bo izgnala ali prisilno vrnila na meje ozemlja, kjer bi bilo njegovo življenje 

ali svoboda ogrožena zaradi njegove rase, vere, narodnosti, pripadnosti neki 

določeni družbeni skupini ali določenega političnega prepričanja". Pravzaprav je 

prepoved prisilnega vračanja del običajnega mednarodnega prava, torej morajo 

načelo nevračanja spoštovati tudi države, ki niso pogodbenice konvencije o beguncih 

(Jastram & Achiron, 2005). 

Temeljne človekove pravice 

Preostale pravice beguncev, določene s Konvencijo, so večinoma hkrati tudi temeljne 

pravice, kot so navedene v Splošni deklaraciji človekovih pravic iz 10. decembra 

1948 in so naslednje: 

 pravica do življenja, prostosti in osebne varnosti, 

 pravica do iskanja in uživanja pribežališča, 

 svoboda pred mučenjem ali drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali 

poniževalnega ravnanja ali kaznovanje, 

 svoboda pred suženjstvom ali tlačansko odvisnostjo, 

 priznanje pravne osebnosti pred zakonom, 

 svoboda mišljenja, vesti in veroizpovedi, 

 svoboda pred samovoljnim prijetjem in omejitvijo gibanja, 

 svoboda pred samovoljnim vmešavanjem v zasebno življenje, stanovanje in 

družino, 

 svoboda lastnega mnenja in izražanja, 

 pravica do izobraževanja ter 

 pravica do sodelovanja v kulturnem življenju skupnosti. 

V Sloveniji azilno problematiko obravnava Zakon o Mednarodni zaščiti (ZMZ-UPB2), 

ki je vstopil v veljavo 19. 2. 2011 in združuje dosedanji Zakon o mednarodni zaščiti iz 

leta 2008 ter dva zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti 

iz let 2009 in 2010. 
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Razhajanja med priporočili nevladnih organizacij in zakonodajo 

Otroci brez spremstva imajo podobne potrebe kot vsak drugi otrok, vendar se njihove 

pravice in način zaščite znotraj Evrope razlikujejo od države do države. Opazna so 

precejšna razhajanja med smernicami in priporočili humanitarnih ter nevladnih 

organizacij in regionalno ter evropsko zakonodajo. Človekoljubne organizacije se s 

pribežniki ukvarjajo na konkretnem, medosebnem odnosu, kar jim omogoča, da bolje 

razumejo njihovo stisko, medtem ko ima azilna politika posreden odnos do migrantov 

in nanje pri odločitvah ne vpliva osebno, pristno poznavanje beguncev, temveč 

politične diskusije, družbeni, kulturni in ekonomski dejavniki (Gornik, 2008). 

2.3.2) Katera zakonodaja obravnava mladoletne prosilce za azil brez 
spremstva? 

Evropska azilna politika se poskuša zgledovati po že omenjenih vodilnih dokumentih, 

vendar je v primeru otrok brez spremstva mogoče opaziti, da so nekatera načela 

zastopana nezadostno. Posveča se predvsem nadzorovanju in omejevanju migracij, 

manj pa učinkovitemu izpolnjevanju človekovih in otrokovih pravic. Evropska unija kot 

entiteta je nastala zaradi ekonomskih razlogov in kot taka želi zaščititi svoj obstoj; če 

po eni strani Schengenski sporazum predvideva izbris mej znotraj članic unije – in s 

tem zmanjša nadzor migracij, meje hkrati ojača na periferiji. S tem krepi nadzor nad 

migracijami in omejuje migracije v in iz unije ter posledično tudi tokove migracij, 

katerih del so otroci brez spremstva (Gornik, 2008). 

Mladoletnikom brez spremstva je izključno namenjeno le eno besedilo, to je 

Resolucija o mladoletnikih brez spremstva, ki so državljani tretjih držav. Za države 

članice EU ni zavezujoča niti se popolnoma ne sklada s Konvencijo o otrokovih 

pravicah, a kljub temu predstavlja del skupne azilne politike in referenco za razvoj 

evropske zakonodaje. Resolucija po eni strani predstavlja osnovo za realizacijo 

pravic mladoletnikov brez spremstva, po drugi strani pa ne podpira nekaterih že 

doseženih visokih standardov (Gornik, 2008:31). 

Upoštevanje pravic mladoletnih prosilcev bi v prvi vrsti pomenilo upoštevanje pravic 

otroka. Ruxton (2003:7) med najpomembnejše pomanjkljivosti v evropski zakonodaji 
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in praksi šteje restriktivno definicijo mladoletnih brez spremstva, zavrnitev dostopa na 

območje EU, pomanjkljivo dokumentiranje in registriranje mladoletnikov brez 

spremstva, omejevanje gibanja, nekvalificiranost uradnikov in relevantnega osebja, 

neprimerne migracijske in azilne postopke itd. 

Konvencija o otrokovih pravicah 

Konvencija o otrokovih pravicah je dokument iz leta 1989, ki določa celovite 

standarde za varstvo pravic otrok in obvezuje države podpisnice, da otrokom 

omogočajo zahtevane standarde. Konvencijo so podpisale skoraj vse države sveta – 

190 držav, z izjemo ZDA, Somalije in nekaterih drugih. Drugi člen konvencije določa, 

da se konvencija uporablja za vse otroke brez kakršnega koli razlikovanja (Jastram & 

Achiron, 2001:129), zato za otroke brez spremstva veljajo standardi, ki jih določa 

Konvencija o otrokovih pravicah. 

Za otroke brez spremstva je med drugimi pomemben 3. člen KOP, ki pravi: „1. Pri 

vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne 

ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, morajo 

biti otrokove koristi glavno vodilo. 2. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo 

otroku zagotovile takšno varstvo in skrb, kakršno je potrebno za njihovo blaginjo … in 

da bodo v ta namen sprejele vse ustrezne zakonodajne in upravne ukrepe“. Države, 

ki so podpisale Konvencijo o otrokovih pravicah, so se zavezale, da bodo ščitile 

pravice vseh otrok. 

Evropska azilna in migracijska zakonodaja sicer prepoznava specifične potrebe in 

pravice mladoletnikov brez spremstva, vendar je zakonodaja pomanjkljiva; 

mladoletnikom ne zagotavlja vseh pravic ali vsaj ne v celoti, v določenih primerih pa 

je celo v nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah. Instrumenti skupne azilne 

politike vedno znova spregledajo osnovna načela KOP in še posebej 2. člen o 

nediskriminaciji, 3. člen o otrokovih najboljših koristih in 12. člen o pravicah do 

sodelovanja. Zaradi nezadostnih zahtev po ustreznem standardu, se implementacija 

pravic mladoletnikov brez spremstva v državah članicah EU pogosto razlikuje od 

deklarativno sprejetih pristopov in zavez (Gornik, 2008). 
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Najboljša korist otroka je splošno sprejeta vrednota, h kateri stremi tudi mnogo 

organizacij svetovnih razsežnosti, ki so si za svojo skrb postavile zagotavljanje 

ustrezne skrbi za otroke – Visoki komisariat Združenih narodov za begunce 

(UNHCR), Program za otroke brez spremstva v Evropi (Separated children in Europe 

programe - SCEP), Save the children in druge (Gornik, 2008: 23). 

Pravice in dolžnosti MBS 

ZMZ-UTD2, 16. čl. (mladoletniki brez spremstva): „V postopkih, kjer je prosilec 

mladoletnik brez spremstva, je treba: 

 upoštevati načelo največje otrokove koristi; 

 čim prej ugotoviti otrokovo istovetnost in začeti postopek iskanja njegovih 

staršev ali drugih sorodnikov; 

 prošnjo obravnavati prednostno; 

 mu pred pričetkom postopka postaviti zakonitega zastopnika ali zakonito 

zastopnico (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik). 

 Mladoletnik brez spremstva v postopku … sodeluje na način, ki je primeren in 

prilagojen njegovi starosti ter stopnji duševnega razvoja.“ 

2.3.3 Načela dobre prakse 

Program za otroke brez spremstva v Evropi (Separated Children in Europe 

Programme – SCEP) je bil ustanovljen leta 1997. Cilji programa so spoštovanje 

načel in standardov, ki se nanašajo na pravice otrok brez spremstva, pospeševanje 

izvajanja sprejetih smernic delovanja in prizadevanja k dobri praksi na nacionalni in 

evropski ravni (Gole Ašanin, 2003: 5). Program za otroke brez spremstva v Evropi je 

skupna pobuda organizacije »International Save the Children Alliance« in Visokega 

komisariata Združenih narodov za begunce. Organizaciji sta marca 2010 izdali že 

četrto dopolnjeno izdajo Načela dobrih praks (Načela), ki so namenjena 

posredovanju strategij in praks, potrebnih za izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo 

spodbudo in zaščito pravic otrok brez spremstva. Načela slonijo predvsem na 

Konvenciji ZN o otrokovih pravicah (KOP) in na dveh dokumentih – smernicah 

UNHCR o strategijah in postopkih pri obravnavanju otrok brez spremstva, ki prosijo 

za azil iz februarja 1997 (Smernice UNHCR), ter stališču Evropskega sveta za 
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begunce in izgnance o otrocih iz novembra 1996 (ECRE-Otroci) (SCEP Statement of 

Good Practice, 2010). SCEP in UNHCR imata dolgoletne izkušnje dela z 

mladoletnimi prosilci in sta uveljavljeni organizaciji svetovnega pomena in vpliva, zato 

sem presodila, da je smiselno izbrati Načela kot merilo delovanja z mladoletnimi 

prosilci. 

Dvanajst osnovnih principov dobre prakse 

Načela navajajo dvanajst osnovnih principov dobre prakse: najboljše koristi (best 

interests); preživetje in razvoj (survival and developement); nediskriminacija (non-

discrimination); participacija (participation), informiranost (information); prevajanje 

(interpretation); zauponost (confidentiality); spoštovanje kulturne identitete (respect 

for cultural identity); sodelovanje med organizacijami (inter-organisational co-

operation); usposabljanje osebja (staff training); trajnost (durability); ter časovna 

primernost (timeliness). Načela tudi navajajo primerne prakse postopka na dveh 

področjih; v času prihoda, sprejema in oskrbe v nastanitvenih poslopjih (v Sloveniji je 

to Azilni dom v Ljubljani) ter v doseganju trajnostnih in varnih rešitev, ki so v 

najboljšem interesu otroka (SCEP Statement of Good Practice, 2010). 

Za potrebe diplomskega dela nas natančneje zanimata načeli najboljše koristi ter 

načelo participacije. Načeli sta sledeči: 

Načelo najboljše koristi 

Načelo najboljše koristi pravi, da morajo biti najboljše koristi „glavno vodilo pri vseh 

dejavnostih v zvezi z otrok brez spremstva. Vsakršno ocenjevanje in določanje 

otrokovih interesov mora temeljiti na specifičnih okoliščinah vsakega posameznika in 

mora vključevati otrokovo družinsko ozadje, stanje v izvorni državi, otrokove posebne 

ranljive točke, njegova varnost in tveganja, katerim je izpostavljen, njegove potrebe 

po zaščiti in stopnja integracije v gostiteljski družbi ter njegovo psihično in fizično 

zdravje, stopnjo izobrazbe in socialno-ekonomske razmere. Ugotavljanje otrokove 

najboljše koristi mora upoštevati kontekst otrokovega spola, nacionalnosti ter 

etničnega, kulturnega in jezikovnega ozadja. Določanje otrokovega najboljšega 

interesa mora potekati multidisciplinarno s sodelovanjem strokovnjakov, ki delajo z 
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otroki.“ (SCEP Statement of Good Practice, 2010: 6) 

Načelo participacije 

Načelo participacije poudarja pomembnost sodelovanja otrok: „Mnenja in želje otrok 

brez spremstva je treba ugotoviti in upoštevati, kadar koli se sprejemajo odločitve, ki 

jih zadevajo. Vzpostavljeni morajo biti ukrepi za njihovo lažje sodelovanje, v skladu z 

njihovo starostjo in zrelostjo. Vzpostavljeni morajo biti primerni varnostni ukrepi, ki 

zagotavljajo, da svetovanja in intervjuji ne škodujejo otroku. Kulturni in jezikovni 

faktorji, ki lahko omejujejo participacijo, morajo biti ustrezno prepoznani. Mladoletni 

brez spremstva imajo pravico, da so slišani neposredno ali preko pravnega 

zastopnika ali skrbnika v vseh pravnih postopkih. Mladoletne brez spremstva bi bilo 

treba ves čas spodbujati in jim omogočiti izražanje mnenja, pomislekov in pritožb 

glede njihove oskrbe in skrbništva, izobrazbe, zdravstvene oskrbe, pravnega 

predstavništva ter trajnostnih in varnih rešitev.“ (SCEP Statement of Good Practice, 

2010: 8) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

3.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Mladoletni prosilci brez spremstva so otroci in mladostniki, ki le redko zavzamejo 

naslovnice in jih javnost pogosto spregleda. So ranljivi mladostniki, ki so v Slovenijo 

vstopili kot prebežniki v iskanju mednarodne zaščite. Zanje je odgovorno Ministrstvo 

za notranje zadeve, ki odloča o tem, ali bodo dobili mednarodno zaščito ali ne. Čas 

do prejema odločbe je različen za vsakega mladostnika in v tem čau je podvržen 

obravnavi institucionalnega sistema in delovanju večih nevladnih organizacij, ki so se 

jim namenile pomagati. Obdobje otroštva in mladostništva je ranljiva doba v življenju 

vsakega posameznika, dodajmo k temu travmatično izkušnjo prebežništva in dobimo 

otroke in mladostnike brez podpore bližnjih oseb v tujem svetu z neznanim jezikom, 

kulturo in pomanjkljivim številom podpornih dejavnikov. Kako se ti otroci znajdejo? 

Komu zaupajo in izražajo potrebe, želje, strahove? Ali sodelujejo pri odločanju o 

svojem življenju in na kak način ter kakšno moč imajo? Jim je izražanje potreb, mnenj 

omogočeno? Z mladoletnimi prosilci brez spremstva delajo različni profili zaposlenih 

in o tem, kaj je zanje dobro in kaj ni odločajo poslanci, ki sprejemajo zakone. Samo 

od sebe se pojavi vprašanje: Kako vedo, kaj je za njih dobro, kaj potrebujejo in 

želijo? So slišani? So dejansko obravnavani tako, da je poskrbljeno za njihovo 

najboljšo korist? Sprašujem se tudi, v kakšni vlogi lahko socialni pedagogi nastopajo 

v odnosu do teh mladostnikov in preko katerih struktur ter kje so točke, ki bi se jih 

dalo izboljšati. 

Vloga otrok in mladostnikov se spreminja v skladu z zgodovinskim obdobjem. Nekoč 

njihova beseda ni imela veljave, zdaj se pričakuje, da bodo sposobni odločati o 

svojem življenju ter da bodo odločitve in mnenja jasno izražali. Realno stanje je nekje 

vmes. Situacija otrok in mladostnikov brez spremstva je slabša kot pri večini 

slovenske populacije. Vpeti so v delovanje institucije in omejeni z zakonom ter 

prikrajšani zaradi pomanjkanja programov in financiranj, ki so namenjeni le njim. 

Vedno več strokovnjakov in laikov se strinja, da otrok bolje ve od odraslih, kaj 
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potrebuje in kaj je zanj dobro. Ta spremenjen pogled na samostojnost otrok podpira 

12. člen Konvencije o otrokovih pravicah, ki mu zagotavlja pravico do svobodnega 

izražanja lastnega mnenja v vseh zadevah, ki so povezane z njim. 

3.1.2 NAMEN IN CILJI 

Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti, ali je mladoletnim prosilcem za azil brez 

spremstva omogočena participacija oziroma sodelovanje pri stvareh, ki se tičejo 

njihovega življenja v in izven Azilnega doma v času bivanja v Azilnem domu v 

Republiki Sloveniji, in na kakšne načine jim je omogočena. 

Na podlagi izkušenj z delom z otroci in mladostniki prosilci za azil, ki bivajo  v Azilnem 

domu, sem se odločila, da raziščem situacijo mladoletnih prosilcev za azil brez 

spremstva iz Azilnega doma in temo povežem z njihovo participacijo na področju 

lastne življenjske situacije. 

Cilji diplomskega dela so ugotoviti, v kolikšni meri in na katere načine mladoletniki 

brez spremstva sodelujejo pri upravljanju lastnega življenja, katere možnosti so jim 

na voljo, katere izkoristijo, kje se kažejo pomanjkljivosti in kolikšna je dejanska moč 

otrok. Izvedeti želim tudi, katere vladne in nevladne organizacije so zadolžene za 

delo s to skupino ter na kašne načine le-to poteka. 

Cilj diplomskega dela je torej dobiti jasno sliko o situaciji mladoletnih prosilcev za azil 

brez spremstva v Sloveniji in njihovi udeležbi pri odločanju o njihovem življenju ter 

ugotoviti, ali so pomoči in možnosti, ki so jim nudene na poti pridobivanja statusa 

begunca, zadovoljive za njihove specifične potrebe. 

Dodatni namen je ugotoviti, kakšna je v tej situaciji vloga socialnega pedagoga, in na 

kakšne načine lahko deluje v najboljši koristi otroka. Iz raziskovalnega dela želim 

izvleči tudi najprimernejšo obliko obravnave mladoletnikov brez spremstva, ki bi bila 

izvedljiva v sklopu sedanjih pravnih okvirjev. 

Pridobljeni rezultati bodo tako v pomoč strokovnjakom, ki že ali še bodo sodelovali z 
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mladoletnimi prosilci brez spremstva, pri razumevanju njihovega ozadja in specifične 

problematike. 

3.1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavila sem naslednja raziskovalna vprašanja: 

• Zakaj je koncept participacije pomemben za mladoletne prosilce za azil brez 

spremstva, ki so nastanjeni v Azilnem domu v Republiki Sloveniji? 

• Kdo dela z mladoletnimi prosilci za azil brez spremstva v Republiki Sloveniji in 

kaj delajo? 

• Kakšne so možnosti participacije mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva, 

ki so nastanjeni v Azilnem domu v Republiki Sloveniji, v Azilnem domu v 

vsakdanjem življenju? 

• Kakšne so možnosti participacije mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva, 

ki so nastanjeni v Azilnem domu v Republiki Sloveniji, izven Azilnega doma v 

vsakdanjem življenju? 

• Kakšne so možnosti mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva, ki so 

nastanjeni v Azilnem domu v Republiki Sloveniji, da dosežejo, da so njihova 

stališča in izkušnje glede zakonodajne politike in statusa prosilca slišana in 

upoštevana v in izven Azilnega doma v Republiki Sloveniji? 
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3.2 METODOLOGIJA 

3.2.1 RAZISKOVALNA METODA 

Osrednji namen je bil raziskati situacijo mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva 

v Sloveniji v Azilnem domu in njihovo participacijo v vsakdanjem življenju. V raziskavi 

sem dobila kvalitativne podatke odnosne narave, pri čemer sem uporabila 

kvalitativno analizo delno strukturiranih intervjujev (Mesec, 1997). 

3.2.2 VZOREC IN POSTOPEK IZBIRE 

Odločila sem se opraviti poglobljen intervju s socialno pedagoginjo, zaposleno na 

Slovenski filantropiji – to je edina organizacija, ki se poglobljeno ukvarja s populacijo 

v interesu. 

Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Opravila sem dva intervjuja, za katera sem v naprej pripravila del vprašanj (glej: 

Priloga 4 in Priloga 5). Le-ta so osnovana na raziskovalnih vprašanjih. Vprašanja 

sem zaposleni poslala v naprej, za kar je prosila zaradi pomanjkanja časa in ker jih je 

želela v naprej prebrati. 

Za intervju sem izbrala Marino Uzelac, ki je na Slovenski filantropiji zaposlena že 6 

let in se vsakodnevno srečuje z mladoletniki brez spremstva ter ima redne stike z 

zaposlenimi Azilnega doma. Je ena izmed treh oseb, na katere se znotraj 

organizacije mladoletniki najpogosteje obračajo, in pozna njihovo problematiko 

skorajda iz prve roke. 

Intervjuja sta bila opravljena v razmaku desetih mesecev, kar ni bilo storjeno 

namenoma, a se je kljub temu izkazalo za pozitivno, saj se je iz pogovora pokazal 

napredek v izboljšanju situacije mladoletnih prosilcev ter spremembe v delovanju 

Slovenske filantropije, ki skupaj zelo dobro osvetljujejta želeno situacijo. 
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Do Marine Uzelac sem prišla brez težav, saj sem prostovoljka na Slovenski filantropiji 

že več let. Oba intervjuja sem opravila v prostorih Slovenske filantropije ter ju 

posnela z diktafonom. 

Vzorec je delno reprezentativen, saj sem imela priložnost pridobiti informacije delno 

„od zunaj“ – intervjuvanka ni zaposlena znotraj Azilnega doma, in delno „od zgoraj“ –  

intervjuvanka ni sama doživela izkušnje begunstva in ima kot taka pomanjkljiv pogled 

na situacijo, vsem delovnim izkušnjam navkljub. V najboljšem primeru bi se imela 

priložnost pogovoriti z mladoletnikom brez spremstva, kar ni bilo mogoče, saj noben 

od njih ni bil pripravljen sodelovati. Zaradi varovanja podatkov sem imela priložnost 

prenesti prošnjo le preko zaposlenih na Slovenski filantropiji, in ocenjujem, da je 

pomanjkanje osebnega stika privedlo do tega, da so prošnjo zavrnili. V času 

opravljanja intervjujev je bila dodatna obremenitev mladoletnih prosilcev ta, da jih je 

bilo zelo malo (manj kot 5) in vsi so že večkrat sodelovali v raziskavah, ki jih izvaja 

Slovenska filantropija. Ocenjujem, da so bili mladostniki nasičeni s podobnimi 

ponudbami in posledično nezainteresirani. 

3.2.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Analizo sem opravila po postopkih, ki jih navaja Mesec (1998) in potekajo v šestih 

korakih: urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in 

definiranje relevantnih pojmov, odnosno kodiranje ter formuliranje teorije. 

Opravljene intervjuje sem posnela in napisala transkripcijo. Dobljeno gradivo sem 

uredila v tabeli, kjer sem označila relevantne stavke, ki so se navezovali na mojo 

raziskavo. Označenim delom sem pripisala kode prvega reda ter le-tem kode 

drugega reda. Dobljene kode sem nato smiselno razporedila v kategorije (glej: Tabela 

1), ki so služile za končno analizo povedanega in interpretacijo. Postopek kodiranja 

je prikazan v spodnji tabeli. Kodirana intervjuja z navedenimi kodami prvega in 

drugega reda sta priložena v prilogah (glej: Priloga 1 in Priloga 2), kakor tudi 

kategorije s pripadajočimi kodami drugega reda (glej: Priloga 3). 
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Tabela 1: Prikaz postopka kodiranja intervjujev s pripisovanjem kod in kategorij.  

Citat  Kode 1. 
reda 

Kode 2. 
reda 

Kategorije 

To  je  šlo  zdaj  prvič  skozi  prvo  branje,  se  mi  zdi. 
Kako bo to v končni  fazi  izgledalo, nimamo pojma. 
V  glavnem  mi  že  leta  predlagamo  določene 
spremembe,  kar  se  tiče  otrok  brez  spremstva, 
ampak do zdaj te spremembe niso bile upoštevane. 
Ampak vsekakor, kakor sem vidla ta zadnji predlog, 
bo še vedno, da... 

poskusi SF 
pri vplivu na 
zakonodajo 

neodzivnost 
države 

Država 

Mislim  sicer  v  predlogu  piše,  da  se  jih  načeloma 
nastani  v  centru  za  tujce,  če  pa  je  kakšna 
primernejša  nastanitev,  kar  je  v  bistvu  skoraj  vse 
primernejše. 

nastanitev v 
primernejše 
nastanitve 
 

nastanitev 
 

Nastanitev 

T: „Pač da se, … ti fantje so verjetno kot mladostniki 
že  sami  po  sebi  posebna  populacija,  to  da  bi  rabli 
neko drugo obravnavo.“ 
M: „Točno to, že, am … tut glede na leta, ne. Tut če 
pogledaš naše vrstnike teg let, majo … To da jih daš 
v  neko  inštitucijo,  kjer  morajo  upoštevat  neka 
pravila  pa  nimajo  pač  možnost  odločat,  dejansko 
nimajo občutka, veš. 

Življenje  v 
instituciji 
omejuje 

Možnost 
izbire 

Participacija 

V tem smislu se  lahk odločijo, ne. Tko da bi pa oni 
rekl,  jaz  bi  šel  pa  tja,  v  smislu,  da oni  kreirajo  kšn 
program, tega pa, teh možnosti pa ni. 

Ne‐možnost 
izbire 

Možnosti 
izbire 

Participacija 

Torej prostovoljci, vsi k želijo na tem področju delat 
načeloma se udeležujejo  izobraževanj na Slovenski 
Filantropiji. 

Prostovoljce 
usposablja 
SF 

Usposobljen
ost za delo 

Usposobljen
ost za delo z 
MBS 

T:  Tako  da  imajo  pri  vas  tudi  osebe,  na  katere  se 
lahko obračajo. 
M: Absolutno. 

na SF osebe, 
na katere se 
lahko 
zanašajo 

Zagovorniki 
na SF 

Skrbništvo 
in 
zastopništvo 

Zdaj konkretno je pač situacija taka, da je to ena 
oseba na CSDju, tista ki je prej, Liliana, gospa 
Liliana, ki je prej izdajala odločbe, zdaj ona more 
fizično it v azilni dom in bit prisotna, ne. 

Ena oseba 
na CSD 
ureja vsa 
skrbništva 

Naloge CSD  CSD 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3.3 INTERPRETACIJA 

V interpretaciji podajam lastno oceno povedanega in v podporo oceni navajam 

relevantne izseke iz intervjujev v oklepajih v ležeči pisavi. Izseki so označeni z (1), če 

so iz prvega intervjuja, oziroma z (2), če so iz drugega intervjuja. Oznaka T 

predstavlja osebo, ki je opracljala intervju. Oznaka M predstavlja osebo, ki je 

odgovarjala na vprašanja. Navedbe so zapisane po časovnem zaporedju in 

vključujejo naslednje kratice: MBS za „mladoletnik brez spremstva“ – za potrebe te 

naloge označuje mladoletne prosilce brez spremstva v Republiki Sloveniji, ki v času 

čakanja na odločbo o prošnji za mednarodno zaščito bivajo v Azilnem domu v 

Ljubljani. AD označuje azilni dom – to so nastanitveni prostori za vse prosilce za azil 

v Sloveniji, ki se nahajajo na obrobju industrijskega naselja v Ljubljani, 15 minut hoje 

od zadnje avtobusne postaje mestnega prometa in so od obvoznice ločeni z gozdom. 

ZMZ označuje Zakon o mednarodni zaščiti in se nanaša na staro in novo verzijo 

zakona. Kjer je razlika pomembna, je tudi poudarjena. MNZ označuje Ministrstvo za 

notranje zadeve, ki je pristojno za prosilce za azil. CSD označuje center za socialno 

delo in se nanaša na CSD Vič, ki je odgovoren za skrbništva in ostale socialno-

varstvene postopke, ki se tičejo prosilcev za azil. Kratica SF označuje Slovensko 

filantropijo, edino organizacijo v Sloveniji, ki se poglobljeno ukvarja s prosilci za azil. 

Kratica KOP se nanaša na Konvencijo o otrokovih pravicah. 

Preden začnem z analizo, je potrebno razjasniti zmedo med pojmoma „zakoniti 

zastopnik“ in „skrbnik“. 

Zaradi pogostega spreminjanja zakonov so pojmi pomešani. ((1) T: Torej vaši skrbniki 

združuje zakonitega zastopnika in skrbnika? Ali je to eno in isto? Ker jaz opažam, da 

sta uporabljeni dve besedi. M: Ja, zdej, po zdejšnji zakonodaji, oziroma tudi če 

pogledamo odločbo, ki jo izdaja CSD Vič, smo mi imenovani za zakonite zastopnike v 

postopku. Zdaj besedica skrbnik se večkrat meša, ker je prej izdajal CSD … Nas je 

imenoval kot skrbnike za posebni primer pa so zdaj, lansko leto, mislim da, 

spremenil. Oziroma so uskladil z zakonodajo, tako da smo zdaj skrbniki. Ko ti otroci 

pridobijo status zaščite, pa prevzamemo skrbništvo nad mladoletnim.) 
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Obstajajo tudi različna poimenovanja, kadar se govori o otrocih brez spremstva, ki so 

prosilci za mednarodno zaščito – in torej nastanjeni v azilnem domu, ko se govori o 

mladoletnih s statusom begunca, ki so že na poti integracije in živijo izven azilnega 

doma, ter ko se govori o mladostnikih, katerim je bila zaščita zavrnjena in so 

nastanjeni v Centru za tujce v Postojni in čakajo na deportacijo. ((1)  T:  Kolkr  jaz 

razumem zakoniti zastopnik skrbi za pravne zadeve, skrbnik pa bi moral skrbet za vsakdanje 

življenje,  za  dobrobit  otroka.  M: Ja, zdej se pripravljajo spremembe Zakon o 

mednarodni zaščiti in tudi namen MNZ je bil, da se razširijo te odgovornosti 

zakonitega zastopnika tudi na druga področja, no. Tako da enkrat, ko bo ta zakon 

sprejet, mi še upamo do konca tega leta, ampak ne vemo točno, če bo šlo skoz 

časovno že tole leto, bo zakoniti zastopnik pokrival tudi področje šolstva, zdravstva.) 

Do zamenjavanja izrazov prihaja tudi zaradi mešanja dejanskih vloh skrbnikov in 

zakonitih zastopnikov. ((1) Ampak, iskreno povedano, v realni situaciji, zdaj skrbnik 

oziroma naši zakoniti zastopnik to zdaj že delajo, ne. Mislim, nismo osredotočeni 

sam na postopek, zarad tega, ker potrebe teh otrok so pač take kakršne so, in 

poskušamo tud na drugih področjih pač delat najboljš kar lahko, ne.) 

V interpretaciji je razvidno, za kateri pomen posamičnih izrazov gre. 

3.2.4.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Zakaj je koncept participacije 
pomemben za mladoletne prosilce za azil brez spremstva, ki so nastanjeni v 
Azilnem domu v Republiki Sloveniji? 

O pomenu participacije za mladostnike sem pridobivala informacije iz vprašanj, ki se 

nanašajo na (pomanjkanje) možnosti izbire, izražanja mnenj, izražanja stiske, na 

dvisnost mladoletnikov brez spremstva ter na njihov vpliv. 

Možnosti izbire zakonitega zastopnika in skrbnika 

Mladostnik brez spremstva je na začetku postopka, to je, ko je prepoznan kot 

mladoletni prosilec brez spremstva, v položaju, kjer nima veliko možnosti izbire. ((1) 

T: Saj ravno sem hotla vprašat, ker pri skrbnikih so pač določeni, nimajo oni nobene 
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besede pri tem, kdo bo skrbnik, ne. Zdaj pri teh mentorjih bi pa verjetno se oni že kaj 

pogovarjali, ne. Recimo ona je bolj taka, oni je bolj taki, ne vem, daj z onim se rajši 

druži. Mislim, imajo kaj vpliva na to, ne? M: Ja, ja. Pri skrbništvih je pač tko, da 

dejansko CSD nas kontaktira in potem mi, naša organizacija določi kdo bo.) 

Zakoniti zastopnik mu je dodeljen iz strani Slovenske filantropije in centra za socialno 

delo. Le v primeru, da se mladostnik in zakoniti zastopnik ne ujameta oz. v primeru, 

da zastopnik ne deluje v najboljšem interesu otroka, ga mladostnik lahko zamenja. 

((1) Ampak načeloma tko da ja, otrok nima na začetku neke besede, ampak če bi v 

tem postopku ugotovil, da skrbnik ni nekdo, ki bi dejansko skrbel za njegove koristi, 

ma to možnost, da zamenja skrbnika, ne. Zdej do zdaj do česa tazga ni pršlo, ampak 

ma to možnost.) 

Mladostniki so primorani odločanje o sebi predati tretji osebi, ki je ne poznajo. ((1) In 

imajo pol občutek, da je njihova usoda v bistvu v rokah nekoga druzga) Pri 

mentorstvih in prostovoljcih imajo mladostniki več besede. ((1) Pri mentrostvih je pa 

res, da tut dobr, sej lahko tut izbereš nekoga ki pa ni tvoj mentor, pa si pol neka 

tretga izbereš. Ampak maš bl odprte roke, tko kt si ti prej rekla.) 

Zaradi sistema dodeljevanja zastopnikov je drugačen način nemogoč. Načela dobre 

prakse narekujejo, da se, ko je ugotovljena posameznikova mladoletnost, otroka čim 

prej začne obravnavati kot takega in se mu temu primerno hitro zagotovi zakonitega 

zastopnika. Pojavlja se vprašanje o nujnosti možnosti izbire zakonitega zastopnika. 

Otrok ima namreč pravico, da mu je zastopnik dodeljen v najkrajšem možnem času, 

saj je on tisti, katerega glavna naloga je delovati v najboljšem interesu otroka. Zato 

se mora čas, v katerem bi lahko bile otrokove pravice kršene, zmanjšati na minimum. 

Spremembe v dodeljevanju skrbništev 

Do marca 2011 so bile na voljo le tri skrbnice oz. zakonite zastopnice, zaposlene na 

Slovenski filantropiji. ((1) Amm ...Torej znotraj Filantropije delamo na tem področju 

jaz, Aida, moja sodelavka, ki je tud trikrat na teden prisotna v Azilnem domu. Aida 

dela kot skrbnica teh otrok. Pa Živa je še vedno skrbnica teh otrok,s tem, da je ona 
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zdaj začela tud delat na drugem področju.) Marca 2011 so se odločili, da prekinejo s 

sprejemanjem novih skrbništev. Od takrat dalje ena zaposlena na Centru za socialno 

delo Vič prevzema vsa nova skrbništva oz. zastopništva. ((2) Zdej situacija je majhno 

spremenjena. Marca se je filantropija odločila, da ne bo več prevzemala skrbništva. 

To je bla pač neka taka zlo težka odločitev filantropije, smo tudi zlo dolg razmišljal, 

ampak to začasno, ne. Zdaj za te nove fante. Ki prihajajo, v glavnem so fantje, 

prevzema skrbništvo Center za socialno delo Vič, ki je pač odgovorno za azilni dom.“ 

T: „Torej zdaj oni iščejo skrbnike?“ M: „Ja prej je bil dogovor, da avtomatično to ureja 

filantropija, oni so samo pooblastili filantropijo, mi pa znotraj filantropije konkretno 

fizično osebo. Zdaj pa center za socialno delo po službeni dolžnosti prevzema sam, 

ker drugih skrbnikov ni, da bi prevzemal.“) 

Pri nekoč majhni izbiri mladostniki niti niso mogli izbirati med tem, ali bi raje imeli 

zakonitega zastopnika ali zakonito zastopnico. Po novem izbire sploh nimajo. Kljub 

temu da do sedaj ni prišlo do primera, ko bi mladostnik želel menjati zakonitega 

zastopnika, menim, da bi ta možnost morala obstajati. Zakoniti zastopnik oz. skrbnik 

je namreč oseba v njegovem krogu, ki ima pravno gledano največ moči, da upravlja z 

njegovim življenjem, in čeprav je cilj razpolaganja s to močjo, da se dela v dobro 

otroka, se lahko zgodi (namerno ali ne), da se otroku škodi. Potreba po menjavi 

zastopnika se lahko pojavi tudi iz drugih razlogov, kot na primer, da se mladostnik in 

zastopnik enostavno ne razumeta, da ne najdeta skupnega jezika, kar lahko 

negativno vpliva na mladostnikovo splošno psihosocialno stanje ter na zastopnikovo 

kvaliteto dela. 

Razlog za pomanjkanje skrbnikov je obremenjenost iz strani Slovenske filantropije. 

Postavlja se vprašanje, zakaj med „Običajnimi državljani“ ni zainteresiranih za 

opravljanje skrbniške funkcije. Morda je razlog ta, da je to častna funkcija, ki 

dejansko zahteva veliko več, kot je z zakonom določeno. ((1) M: Ja, veš kaj, problem 

v Sloveniji je tak, da je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je 

skrbništvo prostovoljna in častna funkcija. Zdej sicer tale ZMZ ... Zakon o 

mednarodni zaščiti uvaja te spremembe tudi glede izobraževanja skrbnikov, k sem 

prej omenla, pa tut neko plačilo naj bi blo predvideno. Torej gre za nekak drugačen, 

malo bo drugačen sistem za te otroke. Po drugih evropskih državah so tut različni 
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sistemi, al je ta funkcija plačljiva al ni, ne. Am, tko da, če bi blo recimo več ljudi, ki bi 

na tem področju delal, ne, če bi mel vsak po enga otroka, pol se mi zdi, da je nekak 

še izvedljivo, ne. ) 

Primeri so kompleksnejši in zahtevajo veliko časa in energije. ((2) So pa 

kompleksnejši primeri, zaradi tega, ker prihajajo dečki iz Afganistana, k imajo pač zlo 

drugačne potrebe in so tudi kulturno drugačni od nas. Tako da je potrebno res 

ogromno energije in časa, ne.) 

Pomen možnosti izbire 

Pomen participacije se iz različnih vidikov življenja kaže posredno in izhaja večinoma 

iz možnosti in izbir, ki za mladostnike ne obstajajo, in ne iz izbir, ki bi jim bile na voljo. 

Mladostnikom skorajda ne preostane drugega, kot da posedajo v azilnem domu in 

okolici. ((1) In na nek način potem visijo v tistem Azilnem domu, ne.) Dostop do 

mesta jim je zaradi oddaljenosti doma od centra Ljubljane otežen . Azilni dom donira 

kredit za uporabo javnega prevoza, vendar le v primerih, ko gredo opraviti upravne 

postopke ali svetovanja na Slovenski filantropiji, in ne za potrebe prostega časa. ((1) 

Te Urbane, k so zdej uvedel, ne. K prej so bli žetoni in pol jim daš žeton in pol nekak 

pridejo v mesto. In zdaj so te Urbane in Azilni dom dá, sam če gre na Filantropijo, in 

Filantropija jim vsake tok časa lahko dá mal kredita na Urbano, ampak je že zlo 

otežen ta dostop. Že samo pridet do mesta je, am, otežen, ne.) 

Participacija je izrednega pomena na področju izražanja želja, dvomov, potreb, 

pritožb, strahov itd. ((2) T: „Izražajo potrebo po svetovanju, pogovoru?“ M: „Ja, to je 

odvisno. Zelo odvisno od primera do primera. Kakšni so zelo odprti pa tut izražajo ne. 

Recimo imamo enga fanta, ki je rekel, da takoj k začuti, da ima kšn problem, ali da 

ima, da čuti neko stisko, da rabi nekoga, da se z nekom pogovori. Kšni pa držijo to v 

seb, ne.) Mladoletniki so ranljivi in potrebujejo nekakšno oporo v večji meri kot odrasli 

posamezniki. Pogoj participacije sta možnost in zmožnost izražanja vseh občutji in 

potreb, saj lahko mladoletnik le na ta način sodeluje v upravljanju svojega življenja 

tako, da začne na začetku, pri sebi. Ko izrazi potrebe, postanejo le-te znane 
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njegovemu skrbniku ali socialnemu delavcu v azilnem domu in le takrat se lahko 

zgodijo spremembe. 

Mladostnikovo sodelovanje pa ni pomembno le v njegovem direktnem vsakdanjem 

življenju, temveč tudi na višji ravni, saj kot predstavnik skupine mladoletnih prosilcev 

brez spremstva prenaša izkušnje, potrebe in želje na zakonodajno raven. ((2) T: „Ja 

še to, no, v kolikšni meri in na kakšen način se njihova mnenja upoštevajo pri 

formiranju zakonodaje?“ M: „Hm, v nobeni … hmmm.) Ne zadostuje, da mladostnike 

slišijo in poslušajo zaposleni v azilnem domu, na Slovenski filantropiji in prostovoljci – 

oni lahko delujejo le v obstoječih zakonodajnih okvirjih, za katere sej je izkazalo, da 

so izredno pomanjkljivi in omejujoči. Da bi se zgodile spremembe na zakonski ravni, 

je potrebno ponesti glas mladoletnikov na primerno raven, to je do ljudi, ki imajo moč, 

da zakone spreminjajo. 

Prenos mnenj mladostnikov 

Potrebo po prenosu mnenj mladostnikov brez spremstva na naslednji nivo 

prepoznavajo tudi na Slovenski filantropiji ((2) Zlo so nam pomembna njihovo 

mnenje, njihove želje, njihove potrebe, ki jih opažamo in jih tut sami izražajo. In se mi 

zdi da potem tud na podlagi tega mi oblikujemo naše predloge, ko smo pač kot 

nevladne organizacije prisotni, posebej pač zdaj odkar je ta nova vlada nas vabi s 

svojimi mnenji in predlogi in do določene mere tud upošteva, ampak samo do 

določene, daleč od tega, kar bi mi želeli.), vendar kaj takega ni omogočeno. ((2) Ni 

pa tko direktno, ne, ni pa tko narjen, da bi recimo ob tem, ko bi sedel predstavnik 

nevladne organizacije in govoril svoje mnenje, da bi bil tud predstavni .. da bi imela 

tud ta skupina nekega svojega predstavnika in bi recimo mladoletniki brez spremstva 

izrazili svoje mnenje. To je tko, na tak način takega vpliva ni.) 

Mladostniki nimajo svojega direktnega predstavnika, ki bi govoril v njihovem imenu. 

((2) Definitivno pa preko nas, ker mislim, da se zlo dobr zavedamo, kakšne potrebe 

imajo pa želje in jih tud mi upoštevamo pri svojem delu in na nek način tudi prek 

naših predlogov pridejo do gor.“) 
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Mladostniki sicer imajo pravico in možnosti za izražanje mnenj, potreb in želja ((2) T: 

„Kje vidite pomanjkljivosti in možnosti participacije mladoletnih? Prej si povedala 

glede odločanja na zakonodajni ravni, zdaj me zanimajo bolj vsakdanje stvari.“ M: 

„Zdaj tko je, ne. Zdaj oni lahko izrazijo svoja mnenja, ne. Oni lahko pridejo in do 

skrbnika in do socialne delavke. Tko da oni imajo pravico povedat, ne.), vendar le 

redko pride do dejanskih sprememb oz. so le-te majhne. ((2) Sam … zlo mal se 

zgodi, ne, zlo mal se spremeni. Zdaj v azilnem domu, vem, da so skušali malo 

prirediti tudi hrano, pa recimo ni svinjine pa take stvari, ki je zlo pomembno tud za 

prosilce. Ampak neki večjih sprememb pa ni, ne.) Pojavlja se vprašanje, kako na 

posameznika vplivajo možnosti, ki so zapisane na papirju, a se v realnosti ne 

uresničujejo. 

Možnosti izbire v instituciji 

Mladoletniki so nastanjeni v azilnem domu, ki je organiziran kot institucija z vsemi 

pripadajočimi pravili, omejitvami in domskim redom. ((2) M: „Ja ... Ni, ni ni teh 

možnosti ni, oni živijo pač v instituciji, kjer obstaja nek določen režim. Sicer je do 

določene mere  fleksibilen, v smislu, ok, od zjutraj od šestih do triindvajsetih si lahko  

zuni, ampak ponoči morš bit notr. Če pa vzameš dovolilnico, is pa lahko tut celo noč, 

ne. Tko da so neke nianse, da se jim da ta možnost, če hočejo bit čez noč. Ampak v 

smislu, da .. ne vem, v smislu, da bi se jim dalo več možnosti, recimo, da lahko živite 

v azilnem domu, al pa nekje drugje. Tega pač ne, da bi imeli obroke drugače kot 

trikrat na dan po eno uro al pa da bi se sami lahko odločali, kar se tiče prostega 

časa.) Postaviti odraščajočo osebo v tako okolje je zahtevno, ne glede na ozadje, iz 

katerega ta oseba prihaja. ((2) T: „Pač da se, … ti fantje so verjetno kot mladostniki 

že sami po sebi posebna populacija, to da bi rabli neko drugo obravnavo.“ M: „Točno 

to, že, am … tut glede na leta, ne. Tut če pogledaš naše vrstnike teg let, majo … To 

da jih daš v neko inštitucijo, kjer morajo upoštevat neka pravila pa nimajo pač 

možnost odločat, dejansko nimajo občutka, veš.) V tem primeru, ko so mladostniki 

ranljiva skupina, je njihova participacija toliko pomembnejša, saj se s sodelovanjem 

pri odločanju o svojem življenju pripravljajo na osamosvojitev, pa naj jih ta čaka v 

Sloveniji ali v kateri drugi državi. 

Kljub temu da trenutno mladoletniki nimajo možnosti direktnega sodelovanja na 
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zakonodajni ravni ali na ravni določanja domskega reda ((2) Ker oni dejansko so zlo 

odvisni od azilnega doma pa nevladnih organizacij. Kar jim mi ponudmo, ane, če jih 

mi pokličemo al pa azilni dom, al pa kašne druge organizacije, če gre z nami v 

živalski vrt, oni lahko rečejo, ja. V tem smislu se lahk odločijo, ne. Tko da bi pa oni 

rekl, jaz bi šel pa tja, v smislu, da oni kreirajo kšn program, tega pa, teh možnosti pa 

ni.), bi bilo zanje koristno, če bi imeli več možnosti za odločanje v vsakodnevnem 

življenju – večja prilagodljivost pri prehrani, boljši dostop do centra mesta, več izbire 

glede porabe prostega časa, možnost vstopa v osnovnošolsko izobraževanje. ((2) 

kar se tiče šole je pa tko ne. Dejansko se jih vpraša, če želijo hodt v šolo. Se pol 

vpiše v ta osnovnošolski program Cene Štupar.) 

Tako bi se zmanjšale frustracije, izhajajoče iz dejstva, da prepuščajo odločitev o 

svojem življenju nekomu drugemu. ((2) oni imajo dejansko občutek, da je njihovo 

življenje že kot tako, odvisno od nekoga drzga. Že ker čakajo na odločitev od 

ministrstva za notranje zadeve, če bojo oni v Sloveniji lahko ostal al pa ne, ne. Že to 

da se na nek način s to odločitvojo odločajo o njihovem življenju. Že to je neki 

generalnega. Pa tudi glede vsakdana, kaj boš jedel, kam boš šel, kaj boš zjutri,kaj 

boš zvečer, veš... Bi si lahko kupu kaj za oblečt? Ne ne bo, zarad tega, ker nima niti 

žepnine, ne.) Sodelovanje oz. odločanje o stvareh, ki so na prvi pogled manj 

pomembne, bi pomagalo pri večanju občutka, da ima posameznik več kontrole nad 

lastnim življenjem. 

Iz navedenega je razvidno, da ima participacija velik pomen za življenje 

posameznika. Mladoletni prosilci brez spremstva so omejeni na dveh generalnih 

področjih; prvo je soodločanje o zakonodaji in drugo soodločanje o vsakdanjem 

življenju. Za spremembo prvega bi bili potrebni večji premiki v miselnosti 

zakonodajalcev in vseh vpletenih v problematiko. Za spremembo vpliva v 

vsakdanjem življenju so prav tako pomembne spremembe na papirju, vendar so le-te 

manjše in bi se lahko začele s spremenjenim razmišljanjem zaposlenih v azilnem 

domu in nevladnih organizacijah tako, da bi preko medsebojnega sodelovanja 

celostno obravnavali posameznike. 

3.2.4.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kdo dela z mladoletnimi prosilci 
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za azil brez spremstva v Republiki Sloveniji in kaj delajo? 

Analizo drugega raziskovalnega vprašanja sem razdelila na dva dela. V prvem bom 

obravnavala kdo dela z mladoletnimi prosilci za azil in v drugem, kaj ti posamezniki in 

organizacije z njimi delajo, torej kaj so njihove primarne naloge in zadolžitve. 

Kdo dela z mladoletnim prosilci za azil brez spremstva? 

Z mladoletnimi prosilci za azil v Sloveniji poglobljeno dela le ena nevladna 

organizacija, to je Slovenska filantropija. Razdeljena je na tri področja delovanja in 

eden izmed teh je nudenje psihosocialne pomoči beguncem in prosilcem za 

mednarodno zaščito. ((1) T: Torej Slovenska Filantropija je razdeljena na tisti 

prostovoljski del pa tukaj za podporo prosilcem? M: Hm, zdej uradno, tut na 

internetno stran, če greš, so navedeni trije centri. In sicer Center za psihosocialno 

pomoč beguncem, kjer tudi jaz delam,) V okviru Centra ya psihosocialno pomoč 

beguncem delajo z mladoletniki tri zaposlene ((1) Amm ...Torej znotraj Filantropije 

delamo na tem področju jaz, Aida, moja sodelavka, ki je tud trikrat na teden prisotna 

v Azilnem domu. Aida dela kot skrbnica teh otrok. Pa Živa je še vedno skrbnica teh 

otrok,s tem, da je ona zdaj začela tud delat na drugem področju.), ki so do marca 

2011 prevzemale zakonita zastopništva za mladoletnike brez spremstva, kar se je 

izkazalo za preobremenjujoče, zato so s tem prekinili za nedoločen čas in obdržali že 

obstoječa skrbništva oz. zastopništva. Poleg tega nudijo mladostnikom svetovanje, 

informacije in zagovorništvo. 

Zaposleni pridobivajo potrebne izkušnje za delo vsakodnevno, za nadgradnjo znanja 

pa obiskujejo seminarje in izobraževanja v tujini, ter tako stopajo v koraku s časom. 

((1) T: Zanima me še kako so ti prostovoljci in zaposleni, kako ste usposobljeni za 

delo? M: Kako smo usposobljeni, ja zdej vsak različno, ne. (1) Mi zaposleni, ne vem, 

konkretno recimo jaz pa hodim tudi na kšne seminarje in izobraževanja v tujino, ne. 

T: Ahm, tak da dodatno potem. M: Dodatno, ja.) 

V sklopu Slovenske filantropije delujejo tudi prostovoljci ((1) M: Mamo pa pol še 

prostovoljce, no.), ki se o področju dela izobražujejo na seminarjih za prostovoljce, ki 

jih organizira Slovenska filantropija. ((1) Torej prostovoljci, vsi k želijo na tem 
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področju delat načeloma se udeležujejo izobraževanj na Slovenski Filantropiji.) Tako 

kot uporabnikom so tudi prostovoljcem na voljo relevantne informacije, mentorstvo in 

potrebna podpora. ((1) T: In potem ti zastopniki imajo kako podporo, mislim, neke 

informacije pač morajo dobiti, če so prostovoljci. M: Ja, absolutno. Na Filantropiji je 

tut prostovoljstvo organizirano tako, da imajo prostovoljci svojega mentorja. V tem 

konkretnem primeru spremstva sem to js. Torej ne glede na to, al si skrbnik al si 

mentor. To mam jz čez, če se gre za učne pomoči ali pa za učenje slovenščine, pa so 

to moje druge kolegice. Tko da skrbimo mentorji za potreben suport za dajanje 

potrebnih informacij. Tud kar se tiče novih EU direktiv pa zakonodaje. To se tud dost 

spreminja, tko da absolutno suport, ki je nujno potreben. Pač ga nudimo.) 

Država je zaenkrat na področju izobraževanja na temo begunske problematike 

neaktivna. Z januarjem 2011 je začel veljati prenovljen zakon o mednarodni zaščiti 

(ZMZ-UPB2), ki določa spremembe na področju zahtevanega nivoja izobrazbe oz. 

usposobljenosti zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov. ((1) Zdej usposabljanja na tem 

področju izvaja na žalost zaenkrat samo Slovenska Filantropija. Jaz odkar sem 

začela delat na tem področju sem šla pač na izobraževanje, ki ga je organizirala 

Slovenska Filantropija. Država zaenkrat na tem področju ne izvaja nobenih 

izobraževanj, se pa pripravljajo neke spremembe v okviru novega zakona, Zakona o 

mednarodni zaščiti, tko da bo tud vloga države na tem področju bolj aktivna in bojo 

tut oni organiziral taka izobraževanja.) Kljub temu da je zakon stopil v veljavo v 

začetku leta, zahtevane zapisane spremembe še niso uvedene v praksi. ((2) Zdej 

novi Zakon o mednarodni zaščiti, ne vem, če si pogledala, prav določa, da bo moral, 

poleg teh pogojev, tut it skoz neko usposabljanje, nekaj določenega znanja bo moral 

osvojiti in potem bo uvrščen na neko listo, ki bo na voljo v teh centrih. Tko da nek 

nivo za zdaj zviša, ne, ampak to je samo za prosilce za azil, to so malo tko 

nespretno... ker za begunce to ne velja...) 

Kaj odgovorni delajo z mladoletnimi prosilci za azil brez spremstva? 

Naloge Slovenske filantropije 

Prostovoljci lahko preko Slovenske filantropije delujejo na različnih področjih: 

skrbništvo, mentorstvo, učna pomoč, učenje slovenskega jezika, opismenjevanje ter 
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organizacija prostočasnih aktivnosti. ((1) M: Zdej prostovoljci se lahko vključujejo v 

različne programe. En program je skrbništvo za te otroke, drug program je 

mentorstvo za te otroke, potem imamo učne pomoči pa učenje slovenskega jezika 

oz. tudi opismenjevanje. Potem je pa tud organizacija prostočasnih aktivnosti.) 

Naloge zaposlenih na Slovenski filantropiji so širše in vključujejo naloge zakonitih 

zastopnikov oz. skrbnikov. ((1) Am, mu tut pove, kje je Slovenska Filantropija, ker 

Slovenska Filantropija načeloma, razen Aida trikrat na teden, ni prisotna v Azilnem 

domu, tko da pol otroku pove, kje se nahajamo.) 

Poglavitna naloga je informiranje, in sicer o vsem, kar se tiče njihove situacije in 

statusa, ter o vsakdanjih stvareh. ((1) začnejo hodt tut na Filantropijo in tut pridobijo 

vse informacije, ki jih pač zanimajo, ne.) 

Mladostniki prihajajo po informacije tudi na računalnike, kjer imajo omogočen dostop 

do spleta ((1) M: Na Filantropiji imajo dostop do interneta.), do katerega imajo v 

domu omejen dostop. ((1) V Azilnem domu je to velik problem, zarad tega k kr neki 

časa prosilci za azil dostopa niso imeli. Zdaj pa majo računalnik, kjer se lahko tut 

izmenjujejo, ampak to je nek urnik, pa vem da se tut teli naši varovanci dost 

prtožujejo, da nimajo pač tok dostopa, kokr bi ga želel.) 

Mladoletniki brez spremstva so toliko bolj ranljivi, ker prejemajo manjšo podporo iz 

strani pomembnih drugih, ki so za običajnega posameznika starši ali druge bližnje 

odrasle osebe. Iz tega razloga je pomembno, da imajo na voljo posameznike, ki 

lahko ta sistem podpore vsaj deloma nadomestijo. Te osebe lahko predstavljajo 

yaposleni na Slovenski filantropiji. ((1) T: Tako da imajo pri vas tudi osebe, na katere 

se lahko obračajo. M: Absolutno.) 

Naloge centra za socialno delo 

Naloga centra za socialno delo je bila izdaja odločbe o skrbništvu. ((1) Center za 

socialno delo, kar nardi, pač izdaja to odločbo, ta papir, pol se pa dost niti ne 

vključuje v samo obravnavo otrok. Pač zahtevajo poročilo od nas, ne. Skrbniško 
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poročilo, kaj smo na tem področju nardil, samo kaj več pa ne, ne.) Gre za institucijo, 

ki je odgovorna za nadzor nad delom z mladoletniki, vendar tega nadzora ne izvaja. 

((1) M: Ja CSD je načeloma odgovorna inštitucija na področju skrbništva, ne, tko da 

bi nas morala nadzorovat. Na žalost nas ne, ne. Am, jaz mislim, da bi bil ta nadzor 

potreben, zdej po našem mnenju... Jaz mislim, da mi delamo najboljše, kar lahko, 

ampak nadzor nikol ne more bit odveč, ne.) Kljub temu da so zaposleni na Slovenski 

filantropiji načeloma zavezani etičnemu kodeksu stroke, to ni zagotovilo, da bodo 

zaposleni in prostovoljci vedno delovali v najboljšem interesu otroka. Vpliv odraslih 

na otroka je velik in vsak posameznik je zmotljiv in lahko nenamerno pod pritiskom 

frustracije naredi manjšo ali večjo napako. 

Naloga zakonitega zastopnika na papirju je veliko ožja, kot se kažejo potrebe in kot 

se izvaja v realnosti. Zakoniti zastopnik je odgovoren za koristi in pravice otrok v 

pravnem postopku. Njegove naloge ne vključujejo skrbi za vsakdan otroka, kljub 

temu da je to del, ki ga otrok živi, zato bi bilo potrebno odgovornosti zastopnika 

razširiti. ((1) Zarad tega, ker smo mi kot predstavniki Filantropije njihovi zakoniti 

zastopniki. In zakoniti zastopnik je nekdo, ki skrbi za koristi in pravice otrok prav v 

tem postopku, ane. To je prav glavna naloga zakonitega zastopnika. Torej to 

vsakdanje življenje, ne. Po dozdajšnji zakonodaji oziroma še vedno je ta v veljavi, 

skrbnik niti ni dolžen kaj druzga narest, torej po tem, kar se zdajšnje situacije, je 

skrbnik predvsem osredotočen na sam upravni postopek. To pomeni, da je prisoten 

na teh pogovorih, ki jih vodi država z otrokom, da sodeluje s pravnim svetovalcem 

oziroma odvetnikom, da v primeru, če otrok pridobi negativni odgovor s strani 

Ministrstva za notranje zadeve, da poskrbi da, oziroma v sodelovanju s pravnim 

zastopnikom, da se pritoži na sodišče.  Torej da pač skrbi za njegove interese. T: Se 

pravi, da ga predstavlja, ne? M: Da ga predstavlja, da tudi komunicira z inšpektorjem, 

ki je pristojni za otrokov primer in tako dalje.) 

V postopku je bistvenega pomena, da je zastopnik prisoten ob vseh uradnih 

pogovorih, da sodeluje s pravnim svetovalcem ali odvetnikom, da je v kontaktu z 

inšpektorjem in da lahko v primeru zavrnjene prošnje poda pritožbo na sodišče.  
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Duševno zdravje 

Za duševno zdravje otrok ni poskrbljeno s programi, namenjenimi posebej 

mladoletnikom brez spremstva. ((1) T: Kaj pa ta, duševno zdravje – se kaj skrbi za to. 

M: Duševno zdravje otrok? T: Ja. M: Ja, zdej … Kaj bi lah na to rekla. Zdej na 

splošno sistem v sami državi oziroma s strani naše države še zdaleč ni tak, to je 

naše mnenje, še zdaleč ni tak, kakršen bi moru bit. Zdej vloga Slovenske Filantropije 

na tem področju, ker je pač ena redkih oziroma edina organizacija, ki na tem 

področju aktivno deluje, lah rečem, da delamo po svojih najboljših močeh, še zdaleč 

pa ne tok, kokr bi blo potrebno, no. Tko da duševno zdravje, men se zdi to ena taka 

zlo pomembna komponenta, sam še zdaleč se z njo ne ukvarjamo tko ko bi se moral. 

Zdaj država predvsem kar se tiče populacije otrok brez spremstva, ker se pač o njih 

dons pogovarjamo, je zelo neaktivna. Zlo, ne vidi … Predvsem Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, ne, ker mi delamo … Edino pristojno ministrstvo na tem 

področju zaenkrat se kaže MNZ, samo po našem mnenju je to ministrstvo, ki bi 

moralo vodit postopke, ostalo skrb bi pa moralo tut Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve prevzet, ampak ni odzivno, ne. In ne, pač.) 

 Država zagotavlja psihološko pomoč v sklopu azilnega doma, kjer je za oddelek 

mladoletnih brez spremstva odgovorna psihologinja, ki bi lahko kot taka namenila čas 

svetovanju. Vendar v sklopu njenega dela ni predviden poseben program, ampak je 

ona zaposlena kot socialna delavka, odgovorna za ta oddelek. ((2) Zdej v azilnem 

domu obstaja tudi posebna komisija, ki je bla, njena vloga je bila predvsem v 

preteklosti pomembna, zaradi tega ker, dokler se ni sprejel ta novela ZMZ-ja, zakona 

o mednarodni zaščiti, teli naši otroci niso bili izenačeni, kar se tiče zdravstvenega 

varstva z drugimi državljani. To je zdaj novost, tko da, zdej bo malo manj barier 

oziroma ovir pri iskanju kšnih psihiatričnih ali kašnih drugih takšnih storitev in pomoči. 

Ampak v preteklosti je bila ta vloga komisije, kjer so bli predstavniki ministrstva za 

zdravje, nevladnih organizacij pa azilnega doma prisotni, so pol ugotavljal, ali je pač 

ta potreba oziroma, to kar so pač ugotovil, na kakšen način se osebi pomaga in 

podobno. (2) Tko da načeloma je to lahko ali socialni delavec iz azilnega doma, 

lahko je skrbnik, lahko je kdorkoli ki pač opazi, da ta potreba obstaja. Ampak kaj je pa 

mogoče naša kritika, oziroma opazka na tem področju in to je, da tovrstni programi 

pomoči niso zadostno razviti.) 
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V letu 2010 je v azilnem domu potekal poseben program podpore, v sklopu katerega 

je prosilcem bila na voljo bolj usmerjena svetovalna pomoč, vendar se je program 

končal, ker so izvajalci odvisni od razpisov Ministrstva za notranje zadeve. Pomoč, ki 

je omejena z zunanjimi vplivi, kot je omejeno financiranje, ne more biti celostna in 

dolgotrajna. ((2) Zdaj sicer je fer povedati, da v preteklosti je v azilnem domu potekal 

nek program, ki naj bi lajšal, na nek način lajšal bivanje prosilcem oz zagotovil neko 

kvalitetnejše bivanje. V okviru tega programa je bil zagotovljen tudi, mislim, da je bil 

psihiater, tudi tovrstna pomoč. To je izvajal Arks, ampak se je ta program... novembra 

se je pač nehal z tem programom in od takrat ni nč.) 

Mentorstva in skrbništva 

Slovenska filantropija je prenehala s prevzemanjem skrbništev zaradi 

preobremenjenosti. Sprva so problem želeli omiliti z uvedbo programa mentrostva, 

pri čemer so mentorji prostovoljci skrbeli za vsakdan otroka. ((1) gre v bistvu za to, da 

je mentor tisti, ki v sodelovanju s skrbnikom nekako bolj poskrbi za ta vsakdan 

otroka. Torej za kvalitetno preživljanje prostega časa, da ga pač vključi v kšne klube, 

športne aktivnosti, tut da gre kdaj z njim do šole. Torej neke stvari, ki jih pač skrbnik 

ne more, ne. Tako da naj bi se pač mentor in skrbnik dopolnjevala, ne.) 

Mentorji so jim pomagali v šoli, pri iskanju interesnih dejavnosti in jih spremljali na 

razne lokacije ter jim nudili neformalno druženje. Program mentorstva se ni obnesel, 

ker je kljub deljenemu bremenu zahteval preveč časa od zaposlenih na organizaciji. 

((2) „Mentorstvo pa je en tak projekt, ki smo ga sicer dali na papir in potem smo 

določen čas in energijo posvetil temu, da smo par prostovoljcev peljal kot mentorje in 

so dejansko izvajal mentorstvo za par primerov otrok, pol je pa na žalost to malo 

zamrlo ne. Zarad tega, ker dejansko morš ti pol to idejo nekak spravt v prakso, ne. In 

to je treba kr neki časa pa energije, ampak nas je nekak zmanjkal, tko da ni šlo. 

Definitivno je to nekaj,kar je za filantropijo zlo aktualno, v prihodnosti želimo pač to 

razvijat, ampak zaenkrat se odpirajo neke druge stvari in smo dali malo na stranski 

tir.“) 

Ob napovedanem prenovljenem zakonu so upali, da bo z majhnim plačilom in 
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dodatnim izobraževanjem malo več zanimanja iz strani prostovoljcev za opravljanje 

mentorstev, saj se zavedajo, da bi več ljudi pomenilo manj bremena za vsakega 

skrbnika. ((1) T: Bi pa bile, če bi bili ti osebi združeni, ne, bi pa to verjetno bilo že 

ogromno za eno osebo, glede na čas, ki ga zahteva. M: Ja, veš kaj, problem v 

Sloveniji je tak, da je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je 

skrbništvo prostovoljna in častna funkcija. Zdej sicer tale ZMZ ... Zakon o 

mednarodni zaščiti uvaja te spremembe tudi glede izobraževanja skrbnikov, k sem 

prej omenla, pa tut neko plačilo naj bi blo predvideno. Torej gre za nekak drugačen, 

malo bo drugačen sistem za te otroke. Po drugih evropskih državah so tut različni 

sistemi, al je ta funkcija plačljiva al ni, ne. Am, tko da, če bi blo recimo več ljudi, ki bi 

na tem področju delal, ne, če bi mel vsak po enga otroka, pol se mi zdi, da je nekak 

še izvedljivo, ne.) Pogoj za kvalitetnejše delo z mladoletniki je, da ima vsak skrbnik 

po enega otroka, kar je v trenutnih razmerah neizvedljivo. Tako bi bilo delo lahko 

celostno in bi imelo boljši učinek tako za življenje otroka kot tudi za skrbnika. 

Postavlja se vprašanje smiselnosti tega, da sta zakoniti zastopnik in skrbnik ena ali 

dve osebi. Po eni strani je posamezniku lažje, če ima sam pregled nad vsem, kar se 

dogaja z otrokom. Po drugi strani več ljudi, kot jih ima otrok na voljo za nudenje 

podpore, večje so možnosti, da se bo z enim izmed njih ujel in mu zaupal, kar je 

osnova za kvalitetno delo. ((1) Tko da definitivno bi blo fajn, da bi bilo to vse v enem 

človeku, mislim, da ima en človek vse te naloge zarad tega, da pol tud lažje 

sprocesira. Po drugi strani pa se mi zdi mogoče fajn tud, da je več oseb, to 

skrbništvo mentorstvo, po drugi strani mi je tut simpatično zarad tega, ker pol se ve 

… Recimo skrbnik je lahko res osredotočen samo na uradni postopek, mentor pa na 

vse ostalo in tud otrok naveže stik včasih z nekom lažje kokr z drugim, ne. In se mi 

zdi, da če ima pač dve osebi, da je s tem večja verjetnost, da se bo lahko z enim … 

T: Več izbire ima. M: Več izbire. ne, da se pol poveže oziroma to zaupanje, ne. Zarad 

tega, ker mi smo mel tut pač primere, ko pa se ni mogu razvit ta odnos nekega 

zaupanja, ne in če imaš ti več oseb je potem lažje.) 

Vsi vpleteni, od skrbnika in socialnega delavca pa do prostovoljca, lahko izrazijo 

mnenje, da otrok ali mladostnik potrebuje specifično pomoč. ((2) M: „Zdaj situacija je 

taka. Vsi, ki smo vpleteni v obravnavo mladoletnikov brez spremstva, lahko sprožimo 
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oziroma s svojim mnenjem izrazimo, da nek otrok oziroma mladostnik izraža 

določene težave, da rabi tako in drugačno pomoč.) 

Medorganizacijsko povezovanje 

Povezovanje med organizacijami in zavodi je izredno pomanjkljivo. Organizacije bi 

lahko imele izgrajeno mrežo ponujene pomoči na raznolikih področjih in tako hitreje 

pomagale vsem otrokom in mladostnikom, ne le prosilcem za azil. ((2) T: „To sem še 

hotla vprašat, ko so te možnosti pomoči oz. podpore za slovensko mladino, če se oni 

tudi, če jih kaj preusmerite, če to kaj koristijo? M: „Tko je, zdaj neke možnosti 

obstajajo, neki centri. Filantropija občasno, veliko premal, mislim, mislim filantropija 

nima kapacitet, da bi to zagotavljali, smo probali recimo ta center Črnuški ČMC al 

bežigrajski, vsak mesec nam pošljejo urnik, kašne aktivnosti organizirajo in občasno 

naše fante povežemo z njimi.) 

Sodelovanja skoraj ni, kar na Slovenski filantropiji razlagajo kot posledico problema 

pomankanja osebja oz. časa. Občasno se poskušajo povezati s četrtnimi centri in 

mladoletnikom posredujejo informacije o dogodkih in aktivnostih. ((2) Samo tega je 

ful premal, tega je ful premal tud s strani azilnega doma je premal tega povezovanja 

z obstoječimi organizacijami na tem področju. Bi bilo treba milijonkrat več narest. 

Smo se velikrat … Jaz mislim, čisto iskreno povedano, gre kritika tako vladnim kot 

nevladnim organizacijam, da se pač neke obstoječe mreže ne izkoristijo, zato da bi te 

fante vključevali v njih, tko da tlele bi bilo potrebno več povezovanja.“) 

Podpora mladoletnikom brez spremstva 

O dejanski usodi mladoletnikov odločajo inšpektorji ministrstva in ne nevladne 

organizacije. Lahko pa te organizacije in posamezniki nudijo podporo in pomoč v 

vsakdanu otrok, kar poskušajo na Slovenski filantropiji uresničiti preko razširjanja 

odgovornosti skrbnikov. Skrbniki oz. skrbnice poleg socialnih delavcev doma 

mladoletnikom predstavljajo podporne osebe. Na njih se obračajo v času stiske in 

iskanja informacij, v njih vidijo odgovorne za izboljšanje njihovega življenjskega 

položaja. ((2) T: „Se pravi te podporne osebe, ki so okoli njega, so pa ta skrbnik, 

zakoniti zastopnik, socialni delavec?“ M: „Zelo so različni. Eni bolj začutijo socialne 
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delavce, ne zdej. V okviru psihosocialne službe je prav ena oseba, to je psihologinja 

Majda, ki je nekako odgovorna za oddelek za mladoletnike. Am, ampak se ne 

obračajo po mojem sam na njo. Obračajo se po mojem, k nje ni, tudi na kšne druge 

socialne delavce, ki so takrat prisotni, drugače pa zakonti zastopnik. Doskrat se pa 

obračajo tudi na filantropijo, ne. Zdej, am, zelo pogosto, tudi če jz in Živa nisva 

skrbnici, pridejo in povedo. Ker že prej oziroma zdej se glede vsega oni obračajo na 

skrbnika. Ker naloga zakonitega zastopnika je, da še vedno sam zastopanje v 

postopku, samo otrok rabi tut urbano, da gre ven, lah želi trenirat, hrana mu ni všeč, 

med sabo se tepejo in so pol vse, na skrbnika so prenašal, ne. Zdej mi upamo, da 

mogoče s temi programi, se bodo malo sprostil, da pol skrbnik lahko tud usmerja, ok 

pejd tja, ti bo ta oseba zagotovila ... in tako. Bomo pa videli, no.“) 

Pri nudenju podpore se zaposleni in prostovoljci usklajujejo, si izmenjujejo 

informacije, saj vsak nekaj opazi, in nato skupaj izgradijo približno podobo 

posameznika, na podlagi katere predlagajo naslednje korake dela z otrokom. ((2) Ker 

to je tako delo, k je potrebno deljenje informacij in usklajevanje in se pogovarjamo ok 

jaz sem opazil to, kaj pa ti mislš. Pač skupno se odločmo, kaj bo treba narest.) 

Načina pomoči ne vsiljujejo, ampak ga na otroku primeren način predstavijo. Otrok 

se lahko sam odloči, ali bo pomoč sprejel ali jo zavrnil. ((2) Mladoletniku pač 

predlagamo oziroma ga vprašamo. Sicer nek tak primeren odziv, ker ne želimo da bi.. 

Ane kr pri nekaterih pa vidimo, da bi rabil tut psihiatrično pomoč, ne pa je vedno tista 

dilema, na kakšen način to mladoletniku predstaviti, da se ne bi čutil... Ker je vseen 

to lahko neka stigma. Tko da ja. Odvisno, ne.“) 

Center za socialno delo 

Center za socialno delo je zadolžen za mladoletnike brez spremstva. ((2) T: „Se pravi 

ta Center za socialno delo Vič to vse ureja“ M: „Mi ocenjujemo pač da njihova vloga 

ni prau aktivna. Zdej dokler niso tud oni mogl prevzemat skrbništva po službeni 

dolžnosti, zdej Moste je v dveh primerih, k sta fanta dobila status. Pa Center za 

socialno delo je zdej v parih mescih je tut par primerov prevzel, je bila njihova vloga 

dejansko sam ta, da so izdal odločbo, torej ta papirologija, birokracija, da je tej 
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birokraciji zadoščeno, in pol se oni velik s tem ne ukvarjajo, ne. Tko da to je blo čist 

neki … Niso se vključeval v neko iskanje dolgoročnih rešitev, tovrstno sodelovanje 

pač ni vzpostavljeno, ne. Tko da … „) 

Njihova stopnja angažiranosti je pomanjkljiva, saj le prevzamejo skrbništvo, uredijo 

birokratski del postopka, izdajo odločbo o skrbništvu in so prisotni na uradnih 

razgovorih z mladoletnikom brez spremstva. Na centru se ne ukvarjajo z iskanjem 

dolgoročnih rešitev ((2)  pač Lilijana pride tja na te podaje vloge, kaj velik več pa se 

ne vključujejo v to, ne.), zato je zdaj, ko je Slovenska filantropija prenehala s 

prevzemanjem skrbništev, skrb za mladoletnike na veliko nižjem nivoju. ((2) Sam mi 

ocenjujemo, da definitivno skrbništva ne morejo bit na ta način, ker morš bit velik bl 

fleksibilen, velik bl prisoten, bit ob otroku, da dejansko lahko zagotavljaš ...“) 

Na Slovenski filantropiji so dvignili minimalni standard, ki se zahteva s strani zakona. 

((2) A veš, to je zlo tako odprto, tako diskutabilno področje, ker dejansko skrbnik 

oziroma zakoniti zastopnik, kokr je zdej zapeljano, dokler ne bo te spremembe v 

smislu usposabljanja pa to, ti zastopaš otroka v postopkih pridobivanja mednarodne 

zaščite, dejansko tvoja naloga kot skrbnika je, da si prisoten pri teh osebnih 

razgovorih, to je zahteva, mislim pogoj s strani zakona, potem pa pač da se 

angažiraš pri pomoči v zvezi s tem postopkom, ne. Zdaj pa zakon nič ne določa, kaj 

pa zdaj to pomeni, ne. To pomeni, da si lah sam tam fizično dve uri prisoten, pa nič 

več. To je neki minimum, ne. Zdaj konkretno je pač situacija taka, da je to ena oseba 

na CSDju, tista ki je prej, Liliana, gospa Liliana, ki je prej izdajala odločbe, zdaj ona 

more fizično it v azilni dom in bit prisotna, ne.) 

Skrbniki Slovenske filatropije so ohranjali stik z inšpektorjem in zraven postopka 

nudili otroku še vso ostalo potrebno podporo, ki so jo lahko nudili. (2) Zdej filantropija 

je klele nadgradila vse to, filantropija je velik več nardila, zarad tega, ker so pač 

potrebe teh otrok ful večje, ne, v smislu, da pripravijo otroka na osebni razgovor, je 

redno v kontaktu z inšpektorjem, in pol mimo postopka še vse ostalo, kar bi bilo 

potrebno za otroka.“) 

3.2.4.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšne so možnosti 
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participacije mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva, ki so nastanjeni v 
Azilnem domu v Republiki Sloveniji, v Azilnem domu v vsakdanjem življenju? 

Jezikovne ovire 

V prvi vrsti se kot težava pri obravnavi otroka lahko pokaže neznanje jezika. ((1) T: 

Ok, kaj pa je jezik kaka ovira? M: Ja zdej jezik je … odvisno od primera do primera. 

Zdej na splošno govorit je zlo težko, čeprav je načeloma, je jezik lahko zelo velika 

ovira, ne. To je predvsem odvisno od tega, katere jezike otrok, ko pride v Slovenijo 

govori.) 

Nekateri mladostniki pridejo v Slovenijo neposredno iz držav tretjega sveta in je 

odvisno od njihove izobrazbe, če govorijo kak evropski jezik, kar za večino ne velja. 

((1) M: Mamo pa dostkrat primere, ko ne govorijo nobenega druzga recimo 

evropskega jezika, ne in tu je komunikacija zelo otežena.) Tisti, ki znajo kak evropski 

jezik (angleščina, francoščina), so najpogosteje že preživeli nekaj mesecev ali let v 

drugih državah Evrope in so nato bili vrnjeni v Slovenijo, kjer so dokončno zaprosili 

za azil. ((1) Mamo primere, recimo zdaj konkretno je en fant, ki je bil že prej v 

Sloveniji, pa je šel pol naprej v Evropo, v drugo državo, pa so ga pol vrnil spet nazaj, 

k govori recimo perfektno angleško zdaj, ko se je naučil v teh drugih državah. In te 

neke ovire pri komunikaciji z njim ni, ne.) 

V uradnih postopkih je država zadolžena za iskanje prevajalca, kar je lahko zelo 

oteženo, ko prihajajo otroci iz azijskih ali afriških držav, kjer govorijo v specifičnih 

dialektih manjšin, ali pa v Sloveniji ni prisotnega prevajalca za določen jezik. To ovira 

postopek prejemanja prošnje in podaljšuje otrokovo stisko. ((1) Pri uradnih postopkih 

je država tista, ki zagotovi prevajalca, tko da kar se tega tiče, je nekako zadovoljeno 

tem potrebam.) 

Nastanitev in razselitev 

Vsi mladoletni prosilci za azil brez spremstva so nastanjeni v azilnem domu v 

Ljubljani. ((1) T: In ti otroci so potem nastanjeni samo v Azilnem domu, ali imajo kake 

nastanitvene centre posebej za mladoletne? M: Ja ne, na žalost kar se tiče otrok, ki 
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so zaprosili za mednarodno zaščito, nastanjeni so samo v Azilnem domu. Sicer je 

tam nek oddelek posebej za t.i. mladoletnike brez spremstva, ki se nam pa ne zdi 

neka rešitev, zaradi tega ker dejansko fizično niso ločeni od odraslih, ne, tko da gre v 

bistvu za neko posebno nadstropje, ampak dostop do tega nadstropja imajo pač vsi, 

ne, in odrasli in vsi, ki so nastanjeni v azilnem domu.) 

V domu je 5 oddelkov, ki so delno fizično ločeni, vendar imajo kljub temu vsi 

nastanjeni možnost dostopa v vse oddelke, razen v oddelek za omejeno gibanje. To 

pomeni, da imajo tudi odrasle osebe (oddelek za odrasle moške, oddelek za družine, 

oddelek za odrasle ženske) možnost gibanja po oddelku za mladoletnike. 

Mladoletnike bi bilo primerneje  nastaniti ločeno od azilnega doma in z drugačnim 

sistemom obravnave in upravljanja vsakdana, k čemur Slovenska filantropija poziva 

državo že dalj časa. ((1) Tko da mi pozivamo državo že neki časa, da bi bilo 

potrebno, da bi bili nastanjeni nekje drugje, kjer bi pač bil tud drugačen program skrbi 

in zaščite za mladoletnike zastavljen.) 

Razselitev je možna le v izrednih primerih. ((1) Smo pa mel primer oziroma ta 

možnost vseeno obstaja, če se v kšnih primerih, recimo lansko leto je bil primer, ko je 

šlo za sum trgovine z ljudmi, sicer dokler je bil mladoletnik, je bil v Azilnem domu. 

Čim pa je ta fant dopolnil osemnajst let, ga pa je prevzelo Društvo Ključ in so ga 

potem nastanili v svoje.) V primeru, ko je šlo za sum trgovanja z ljudmi, so 

mladostnika predali v skrb društva Ključ šele, ko je dopolnil osemnajst let. 

Razseljevanje v druge nastanitvene kapacitete za otroke in mladostnike ni ustaljena 

praksa in mladostniki imajo le malo besed pri izbiri nastanitve. ((1) T: Tako da se pol 

da tudi s temi zavodi sodelovat? M: Je možna razselitev, čeprav to ni neka praksa v 

Sloveniji no. Ni tko razvito, moram priznat, na žalost.) 

Možnosti izbire znotraj azilnega doma 

Mladoletni prosilci brez spremstva imajo le malo izbire znotraj življenja v azilnem 

domu. ((1) da v bistvu ne morš delat, da si odvisen od države, da tut v šolo se vpisat 

no tako enostavno, če ne poznaš vsaj angleškega jezika, oziroma, da se morš začet 
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slovensko zlo hitr učit, in posebej v primerih, ko niso pismeni niti v svojih jezikih, je to 

zlo frustrirajoče, ko pogledajo, kaj jih v bistvu v prihodnosti čaka.) Nimajo občutka, da 

sami upravljajo z življenjem, ker čakajo na odločitev inšpektrojev, ki odločijo, ali bo 

otrok prejel mednarodno zaščito ali pa bo vrnjen v državo, iz katere je zbežal. ((1) In 

imajo pol občutek, da je njihova usoda v bistvu v rokah nekoga druzga.) To je za 

mladostnike izredno obremenjujoče. ((1) Tko da ja, zlo frustrirajoče je, ko jim poveš, 

„glej, zdej si v azilnem postopku, vse kar lah nardiš je, da čakaš.“) 

Nimajo moči za odločanje o tako pomembni življenjski spremembi, nimajo pa niti 

veliko izbire pri vsakdanjih stvareh. Ne morejo delati, odvisno so od države, vpis v 

šolo se hitro zavleče zaradi nepoznavanja jezika in tako je njihova prihodnost 

meglena in nesigurna. Posledično čas v azilnem domu preživljajo s čakanjem. ((1) In 

na nek način potem visijo v tistem Azilnem domu, ne.) 

Mladostniki živijo v institruciji, v kateri življenje poteka na podlagi urnikov in pravil. 

Imajo možnost prostega izhoda, vendar le v določeni časovni luknji. Za izhode izven 

tega časa potrebujejo dovolilnico, za katero se morajo dogovoriti s svetovalnimi 

delavci. Hrana je na voljo trikrat na dan po eno uro, kar mladostniki usklajujejo z 

aktivnostmi, ki so jim ponujene s strani nevladnih organizacij. Odvisno so od režima 

azilnega doma in ponudbe od zunaj, kar jim pušča le malo možnosti za participacijo. 

((2) M: „Ja ... Ni, ni ni teh možnosti ni, oni živijo pač v instituciji, kjer obstaja nek 

določen režim. Sicer je do določene mere  fleksibilen, v smislu, ok, od zjutraj od 

šestih do triindvajsetih si lahko  zuni, ampak ponoči morš bit notr. Če pa vzameš 

dovolilnico, is pa lahko tut celo noč, ne. Tko da so neke nianse, da se jim da ta 

možnost, če hočejo bit čez noč. Ampak v smislu, da .. ne vem, v smislu, da bi se jim 

dalo več možnosti, recimo, da lahko živite v azilnem domu, al pa nekje drugje. Tega 

pač ne, da bi imeli obroke drugače kot trikrat na dan po eno uro al pa da bi se sami 

lahko odločali, kar se tiče prostega časa. Ker oni dejansko so zlo odvisni od azilnega 

doma pa nevladnih organizacij.) 

Možnosti participacije 

Mladoletniki imajo formalno možnost govoriti s socialnimi delavci in vodjo azilnega 
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doma. ((2) T: „Kje vidite pomanjkljivosti in možnosti participacije mladoletnih? Prej si 

povedala glede odločanja na zakonodajni ravni, zdaj me zanimajo bolj vsakdanje 

stvari.“ M: „Zdaj tko je, ne. Zdaj oni lahko izrazijo svoja mnenja, ne. Oni lahko pridejo 

in do skrbnika in do socialne delavke.) 

Mladostnikom je omogočeno tudi anonimno izražanje mnenj s pomočjo nabiralnika 

ali javno na rednih domskih skupščinah. ((2) Jaz tudi, recimo z vodjo azilnega doma 

… so rekl, da imajo tam tud nek nabiralniček, da lahko predloge pa pritožbe notr 

vržejo anonimno, če se ne želijo izpostavit. Potem majo pa neke redne tako 

imenovane domske skupnosti, kjer imajo prosilci dejansko možnost, da izrazijo, svoja 

mnenja, ne. Torej, neka možnost se mi zdi, da načeloma jim je omogočena.) 

3.2.4.4 ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšne so možnosti 
participacije mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva, ki so nastanjeni v 
Azilnem domu v Republiki Sloveniji, izven Azilnega doma v vsakdanjem 
življenju? 

Programi nevladnih organizacij 

Mladoletniki se lahko v sklopu Slovenske filantropije vključujejo v različne programe, 

ki jih izvajajo prstovoljci; učna pomoč, učenje slovenskega jezika in opismenjevanje 

ter organizacija prostočasnih aktivnosti. ((1) potem imamo učne pomoči pa učenje 

slovenskega jezika oz. tudi opismenjevanje. Potem je pa tud organizacija 

prostočasnih aktivnosti.) 

Mladostniki majo možnosti vključevanja v dejavnosti in programe drugih nevladnih 

organizacij ali četrtnih centrov, vendar informacije do njih večinoma ne pridejo, zaradi 

pomankljivega mreženja med organizacijami in zavodi. ((2) T: „To sem še hotla 

vprašat, ko so te možnosti pomoči oz. podpore za slovensko mladino, če se oni tudi, 

če jih kaj preusmerite, če to kaj koristijo? M: „Tko je, zdaj neke možnosti obstajajo, 

neki centri. Filantropija občasno, veliko premal, mislim, mislim filantropija nima 

kapacitet, da bi to zagotavljali, smo probali recimo ta center Črnuški ČMC al 

bežigrajski, vsak mesec nam pošljejo urnik, kašne aktivnosti organizirajo in občasno 

naše fante povežemo z njimi. Samo tega je ful premal, tega je ful premal tud s strani 
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azilnega doma je premal tega povezovanja z obstoječimi organizacijami na tem 

področju. Bi bilo treba milijonkrat več narest. Smo se velikrat … Jaz mislim, čisto 

iskreno povedano, gre kritika tako vladnim kot nevladnim organizacijam, da se pač 

neke obstoječe mreže ne izkoristijo, zato da bi te fante vključevali v njih, tko da tlele 

bi bilo potrebno več povezovanja.“) 

Jezikovne ovire 

Že pri tretjem raziskovalnem vprašanju sem se dotaknila problema nepoznavanja 

jezika. Pri participaciji mladoletnikov izven azilnega doma je ta problem še večji, saj 

država ne zagotavlja prevajalca za potrebe neformalnega pogovora. To bi bilo 

pogosto nujno potrebno, ker otroci v pogovorih s skrbniki izražajo stisko in iščejo 

razumevanje, ki ga ne dobijo v zadostni meri, če se sogovornika ne razumeta. ((1) T: 

Ok, kaj pa je jezik kaka ovira? M: Ja zdej jezik je … odvisno od primera do primera. 

Zdej na splošno govorit je zlo težko, čeprav je načeloma, je jezik lahko zelo velika 

ovira, ne. To je predvsem odvisno od tega, katere jezike otrok, ko pride v Slovenijo 

govori. Ampak pol ta neformalni pogovor, ki ga ima skrbnik oziroma mi ostali na 

Filantropiji al pa prostovoljci, aa, je pa zlo težko, ne. Večkrat se znajdeš v tej situaciji, 

ko moraš pač z neverbalno komunikacijo si pomagati al pa s kšnimi slovarčki, al pa z 

risanjem.) 

Možnosti participacije 

Tudi izven azilnega doma imajo mladoletniki možnosti in pravice izraziti svoja mnenja 

in potrebe, vendar le počasi in redko prihaja do večjih sprememb. (T: „Kje vidite 

pomanjkljivosti in možnosti participacije mladoletnih? Prej si povedala glede 

odločanja na zakonodajni ravni, zdaj me zanimajo bolj vsakdanje stvari.“ M: „Zdaj tko 

je, ne. Zdaj oni lahko izrazijo svoja mnenja, ne. Oni lahko pridejo in do skrbnika in do 

socialne delavke. Tko da oni imajo pravico povedat, ne. Sam … zlo mal se zgodi, ne, 

zlo mal se spremeni. Zdaj v azilnem domu, vem, da so skušali malo prirediti tudi 

hrano, pa recimo ni svinjine pa take stvari, ki je zlo pomembno tud za prosilce. 

Ampak neki večjih sprememb pa ni, ne.) 

Mladoletniki lahko izbirajo med ponujenimi dejavnostmi in aktivnostmi, nimajo pa 
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možnosti sami predlagati aktivnosti. Vse nevladne organizacije imajo programe 

pomoči pripravljene in odobrene v naprej, tako nimajo možnosti vprašati otroke, kaj 

potrebujejo in kaj bi počeli, ker so sredstva že razporejena. ((2) Ker oni dejansko so 

zlo odvisni od azilnega doma pa nevladnih organizacij. Kar jim mi ponudmo, ane, če 

jih mi pokličemo al pa azilni dom, al pa kašne druge organizacije, če gre z nami 

živalski vrt, oni lahko rečejo, ja.) 

Z novim zakonom je predvidena tudi manjša žepnina za mladoletnike, vendar po pol 

leta višina še ni znana. Predvideva se, da bo znesek majhen, tako da si otroci 

najverjetneje ne bodo mogli plačati interesne dejavnosti. ((2) Oni s tem denarjem si 

ne bojo mogl nevem kaj. Ampak enostavno, nč, ne. Ti si, ne vem, si želiš kupit 

kokakolo, hočš se s prjatli srečat, hočš si majco kupt, hočš trenirat, amm ... tekvando, 

al kar koli. Biti odvisn od drugih ljudi, ne.) 

Dodatno mladoletnike bremeni pogled na to, da so v odvisni situaciji in da so 

primorani vsak obisk centra upravičiti in prositi za nakazilo kredita na kartico Urbana, 

ki omogoča uporabo mestnega javnega prevoza. Posameznik se lahko sramuje 

svoje situacije ali je ponosen in iz tega raloga ne prosi za pomoč. Mladoletniki in 

otroci so tako še dodatno omejeni pri upravljanju z lastnim življenjem. ((2) In če maš 

ti v seb nek tak, ne vem, al se temu lahko reče ponos, al karkoli, da ne boš za vsako 

stvar prosjačil, oziroma te je že sram, a veš, si tiho.“) 

Zmožnost vplivanja na življenje 

Pripravljenost in zmožnost vplivati na svoje življenje je pomembna komponenta dela 

s posameznikom. Mladoletniki nimajo zadostne moči, da bi lahko v situaciji, v kateri 

so se znašli, sokreirali svoje življenje na tak način, da bi lahko izkoristili vse možnosti. 

((2) Am... definitivno oni nimajo take moči, mladoletniki nimajo take moči, da bi 

sokreirali svoje življenje, svoj vsakdan, definitivno ne.“ T: „Da bi se sami angažirali?“ 

M: „Ja ... „) 

 Prej smo govorili o problematičnosti nepovezanosti organizacij, ki imajo ponudbo za 

mladoletnike. Teoretično bi lahko mladoletniki tudi sami poiskali te organizacije in 
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njihove aktivnosti, vendar je tako visoka stopnja angažiranosti in motivacije redka pri 

povprečnem mladoletniku in otroku, kaj šele pri prosilcu za azil. Dodatna omejitev pri 

tem, da mladostniki vzamejo življenje v svoje roke, je njihovo nepoznavanje mesta, 

pomanjkljivo znanje jezika in pri mnogih omejeno znanje uporabe sodobnih 

informacijskih virov. 

3.2.4.5 PETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšne so možnosti mladoletnih 

prosilcev za azil brez spremstva, ki so nastanjeni v Azilnem domu v Republiki 
Sloveniji, da dosežejo, da so njihova stališča in izkušnje glede zakonodajne 
politike in statusa prosilca slišana in upoštevana v in izven Azilnega doma v 
Republiki Sloveniji? 

Ministrstvo za notranje zadeve je tisto, ki je pristojno za vse upravne postopke in 

odločitve v zvezi z mladoletnimi prosilci brez spremstva. Na Slovenski filantropiji 

menijo, da bi Ministrstvo za notranje zadeve moralo biti odgovorno le za upravni 

postopek, medtem ko bi za vsakodnevno oskrbo in dodeljevanje skrbništev ter 

dodatno psihosocialno pomoč moralo biti odgovorno Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve. ((1) Edino pristojno ministrstvo na tem področju zaenkrat se kaže 

MNZ, samo po našem mnenju je to ministrstvo, ki bi moralo vodit postopke, ostalo 

skrb bi pa moralo tut Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prevzet, ampak 

ni odzivno, ne. In ne, pač.) Problematika otrok brez spremstva dejansko spada pod 

vprašanje oskrbe, družine in socialnega dela, zato je njihovo mnenje smiselno. 

Iz strani države se kaže pomanjkljiv interes za te otroke. ((1) Zdaj država predvsem 

kar se tiče populacije otrok brez spremstva, ker se pač o njih dons pogovarjamo, je 

zelo neaktivna. Zlo, ne vidi … Predvsem Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, ne, ker mi delamo …) To je razvidno tako iz načina, koko je poskrbljeno za 

njihov vsakdan, kot iz dejstva, da država ne izvaja vseh pravic oz. jih ne izvaja v 

zadostni meri, kot zahteva Konvencija o otrokovih pravicah. ((1) Ne počne to, kar jim 

pač Konvencija nalaga.) 

Država omejuje delovanje skrbnikov na sistemski ravni in posledično onemogoča 

kvalitetno delo z mladoletniki brez spremstva. ((1) Zdaj bom iskreno povedala. Jaz 
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sem rada skrbnica, je pa zlo težko bit skrbnik, ne. Pa ne zato, ker bi ti blo to odveč 

oziroma ker gre za dost odgovorno funkcijo, ampak zarad tega, ker ti sistem države 

dejansko ne omogoča, da bi deloval v najboljšem interesu otroka. Torej niso razviti 

programi, ni razvita zaščita, kokr jo ti otroci dejansko rabijo, ne.) 

Otroci so nad tem sistemom in ponujenimi možnostmi razočarani, kar jih dodatno 

bremeni in omejuje pri odločanju o svojem vsakdanu. ((1)  … tko da se tut v teh 

momentih zna pokazat, da so zlo razočarani s sistemom, ki jim je ponujen oziroma z 

možnostmi, ki so jim ponujene.) 

Mnenja mladoletnih prosilcev za azil niso upoštevana. ((2) T: „Ja še to, no,v kolikšni 

meri in na kakšen način se njihova mnenja upoštevajo pri formiranju zakonodaje?“ M: 

„Hm, v nobeni … hmmm.) 

Edini način, da mladoletnik brez spremstva vpliva na zakone in podzakonske akte, je 

preko Slovenske filantropije. ((2) Definitivno pa preko nas, ker mislim, da se zlo dobr 

zavedamo, kakšne potrebe imajo pa želje in jih tud mi upoštevamo pri svojem delo in 

na nek način tudi prek naših predlogov pridejo do gor.“) 

Zaposleni zelo dobro poznajo njihovo problematiko, saj so v rednih stikih z njimi in so 

tisti, ki jim mladoletniki zaupajo svoje želje, težave in potrebe. ((2) Bom govorila 

konkretno ne za nevladne na splošno, ampak za našo organizacijo. Zlo so nam 

pomembna njihovo mnenje, njihove želje, njihove potrebe, ki jih opažamo in jih tut 

sami izražajo. In se mi zdi da potem tud na podlagi tega mi oblikujemo naše 

predloge, ko smo pač kot nevladne organizacije prisotni, posebej pač zdaj odkar je ta 

nova vlada nas vabi s svojimi mnenji in predlogi in do določene mere tud upošteva, 

ampak samo do določene, daleč od tega, kar bi mi želeli.) 

V primeru, da se spreminja zakon, so predstavniki nevladnih organizacij povabljeni k 

sodelovanju, vendar kljub temu nimajo zadostne moči, da bi v spremembe zakonov 

uvedli vse potrebne ukrepe. Zato se na tem področju tudi zelo malo in počasi 

spreminja. ((2) Sam … zlo mal se zgodi, ne, zlo mal se spremeni. Zdaj v azilnem 

domu, vem, da so skušali malo prirediti tudi hrano, pa recimo ni svinjine pa take 
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stvari, ki je zlo pomembno tud za prosilce. Ampak neki večjih sprememb pa ni, ne.) 

Sistem direktnega predstavništva mladoletnikov ne obstaja. Nimajo predstavnika iz 

svojih vrst, ki bi lahko direktno govoril s pisci zakona. ((2) Ni pa tko direktno, ne, ni pa 

tko narjen, da bi recimo ob tem, ko bi sedel predstavnik nevladne organizacije in 

govoril svoje mnenje, da bi bil tud predstavni .. da bi imela tud ta skupina nekega 

svojega predstavnika in bi recimo mladoletniki brez spremstva izrazili svoje mnenje. 

To je tko, na tak način takega vpliva ni.) 

Že zgoraj sem omenila problem nemoči mladoletnikov, da bi kar koli spreminjali, da bi 

aktivno sodelovali pri ustvarjanju svoje življenjske poti. ((2) Am... definitivno oni 

nimajo take moči, mladoletniki nimajo take moči, da bi sokreirali svoje življenje, svoj 

vsakdan, definitivno ne.“ T: „Da bi se sami angažirali?“ M: „Ja ... „) To je pri 

ustvarjanju zakona toliko pomembneje, saj zakon vpliva na vse posameznike v enaki 

situaciji in ne le na mladoletnika osebno. Otroci torej niso sposobni soustvarjati 

zakone in pravila. Namesto tega bi lahko pri postopku sodelovali bivši mladoletniki 

brez spremstva, ki so že odrasli in so se uspešno vključili v življenje v Sloveniji. Tak 

predstavnik bi bil najboljši približek trenutnim otrokom brez spremstva in bi na podlagi 

lastnih izkušenj razumel specifične potrebe populacije. 
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4.1 SPOZNANJA IN SKLEPI 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimal pomen participacije za mladoletne 

prosilce brez spremstva v Sloveniji. 

Za mladoletnike brez spremstva bi bilo pravilneje reči, da so omejeni v možnostih 

izbire in vpliva v svojem življenju, kot da so jim možnosti na voljo, če bi želeli govoriti 

o določeni stopnji njihove participacije. Težko je o nečem govoriti, ko obstaja v tako 

majhni meri. Mladoletniki v azilnem domu imajo na izbiro dejavnosti, ki jim jih 

ponujajo vladne in nevladne organizacije, nimajo pa možnsti odločanja o vsebini 

ponudbe. Otroci ne morejo izbirati med zakonitimi zastopniki; v času izpeljave 

raziskave je bila na voljo le ena zastopnica, to je zaposlena na Centru za socialno 

delo Vič, ki prevzema skrbništva po službeni dolžnosti.  

Participacija je pomembna za vsakega posameznika, daje mu občutek kontrole, 

vpliva na lastno življenje in odgovornsti, daje mu možnost deljenja življenjske 

izkušnje, strahov, upov, težav. Obstoj možnosti mu daje občutek svobode, četudi teh 

možnosti ne izkoristi. Mladoletnik brez spremstva je ranljiv in potrebuje ta občutja 

toliko bolj, saj ga ne obkroža zadostna podporna mreža in je zaradi svojega 

specifičnega socialno-ekonomskega statusa veliko bolj omejen v možnostih za 

kvalitetno preživljanje časa. 

Da lahko proces participacije steče, morata v življenju otroka obstajati možnost iz 

strani drugih in njegova zmožnost oz. sposobnost jasnega izražanja. Ta pogoja 

omogočata otroku sodelovanje pri upravljanju z lastnim življenjem – raven 

participacije je odvisna od starosti in sposobnosti otroka. Šele ob upoštevanju 

starosti in stopnje razvoja otroka je njegov glas možno prenesti posameznikom, ki so 

zanje odgovorni in se z njimi vsakodnevno srečujejo, kar omogoča obrat k 

spremembam. Mladostnikovo sodelovanje pa ni pomembno le v njegovem 

vsakdanjem življenju, temveč tudi pri prenašanju izkušenj, potreb in želja na višjo, 

zakonodajno raven. Tako vpliva na lastno življenje in na življenje otrok, ki bodo 

deležni podobne obravnave in postopkov za njim. 
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V tem primeru, ko so mladostniki ranljiva skupina, je njihova participacija toliko  

pomembnejša, saj se s sodelovanjem pri odločanju o svojem življenju pripravljajo na 

osamosvojitev, pa naj jih ta čaka v Sloveniji ali v  kateri drugi državi. 

Za mladoletnike brez spremstva je participacija pomembna tudi zato, ker so 

nastanjeni v azilnem odmu, ki je nastanitev institucionalne narave. Ima svoja pravila 

in ravna se po urniku (določen čas prostih izhodov, obroki po urniku). Za vsakega 

odraščajočega mladostnika je težko živeti po pravilih, ki omejujejo. Restrikcije pri 

stvareh, ki so na prvi pogled vsakdanje in nepomembne, kot je na primer čas obroka, 

so v instituciji toliko bolj očitne, če upoštevamo dejstvo, da mladoletniki brez 

spremstva dejansko nimajo moči odločanja o svoji prihodnosti, saj namesto njih to 

počnejo inšpektorji, ki se odločajo med priznanjem mednarodne zaščite in 

deportacijo. Z višjim nivojem praticipacije v vsakdanjem življenju bi se zmanjšale 

frustracije, ki izhajajo iz otrokove življenjske situacije. Učinek nesigurnosti o 

prihodnosti bi se lahko ublažil in sodelovanje pri oz. odločanje o stvareh, ki so na prvi 

pogled manj pomembne, bi pomagalo pri večanju občutka, da ima posameznik več 

kontrole nad lastnim življenjem. 

Iz navedenega je razvidno, da ima participacija velik pomen za življenje 

posameznika. Mladoletni prosilci brez spremstva so omejeni na dveh generalnih 

področjih; prvo je soodločanje o zakonodaji in drugo soodločanje o vsakdanjem 

življenju. Za spremembo prvega bi bili potrebni večji premiki v miselnosti 

zakonodajalcev in vseh vpletenih v problematiko. Za spremembo vpliva v 

vsakdanjem življenju so prav tako pomembne spremembe na papirju, vendar so le-te 

manjše in bi se lahko začele s spremenjenim razmišljanjem zaposlenih v azilnem 

domu in nevladnih organizacijah tako, da bi preko medsebojnega sodelovanja 

celostno obravnavali posameznike. 

V drugem razsikovalnem vprašanju sem se spraševala kdo dela z mladoletnimi 

prosilci za azil brez spremstva in kaj oz. na kakšen način z njimi delajo. Izkazalo se 

je, da v Sloveniji z mladoletniki brez spremstva poglobljeno dela nevladna 

organizacija Slovenska filantropija in Azilni dom, ki je postavljen s strani države, 

natančneje Ministrstva za notranje zadeve. Nobeno drugo ministrstvo se ne vključuje 
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v obravnavo otrok in mladostnikov, kljub temu da bi zaradi njihovega specifičnega 

ranljivega položaja to bilo potrebno. Tematika je socialne narave in ne politične, zato 

bi lahko skrb za otroke prevzelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki že 

skrbi za skrbništva otrok državljanov Republike Slovenije. 

Center za socialno delo Vič je odgovoren za določanje skrbništev in zastopništva, 

vendar v skrb za otroke prebežnike ne vlaga dovolj energije. Na centru delajo v 

skladu z zakonom, ki od njih ne zahteva večje angažiranosti, čeprav bi bila le ta 

glede na obravnavano populacijo potrebna . Otroci imajo veliko večje potrebe, kot le 

prisotnost odraslega na uradnih razgovorih; z njimi je potrebno sodelovati celostno, 

jih poslušati in upoštevati, ter skrbeti za njihovo najboljšo korist. Kljub temu da državi 

zakonodaja nalaga skrb za psiho otroka, v Sloveniji za to ni poskrbljeno. Program, ki 

je tekel znotraj azilnega doma, je bil namenjen celotni populaciji prosilcev, ne le 

otrokom. poleg tega so takšni programi zastavljeni kratkoročno, odvisni so od 

razpisov in so posledično neučinkoviti. 

Na Slovenski filantropiji skušajo zapolniti ta manjko s starimi programi skrbništva in 

mentorstva, z informiranjem, nudenjem učne pomoči in prostočasnih aktivnosti. Na 

razpolago je premalo zaposlenih, zato so pregoreli in bili prisiljeni prekiniti s programi 

skrbništva in mentorstva. Bremena psihološkega zdravja otroka se ne more prenašati 

na prostovoljce. V primerih travmatiziranih otrok je potrebna strokovna pomoč, 

odvisna od specifike primera otroka, ki se je ne more nadomeščati s prostočasnim 

druženjem in pričakovati, da bo otrok odrasel v zdravega, zrelega odraslega 

posameznika. 

V tretjem in četrtem raziskovalnem vprašanju sem odkrivala, kakšne so možnosti 

participacije mladoletnih prosilcev za azil v azilnem domu in izven njega. Izkazalo se 

je, kot sem omenjala že zgoraj, da so možnosti in področja delovanja omejena. 

Osnovni zaplet sodelovanja otrok od začetka obravnave je pomanjkljivo znanje 

jezika. Mladostniki prihajajo iz držav tretjega sveta, kjer se v najboljšem primeru učijo 

arabskega ali francoskega jezika. Otroci, ki so v Slovenijo prišli neposredno preko 

Mediteranskega morja, tako najpogosteje ne govorijo evropskih jezikov. Otroci, ki so 

bili vrnjeni iz evropskih držav, ker mora biti njihova prošnja po pravilih mednarodnega 
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prava obravnavana v državi, kjer so prvič zaprosili za azil, imajo navadno boljše 

znanje vsaj enega izmed evropskih jezikov. Možnosti komunikacije so torej zelo 

različne pri vsakem posamezniku. Država za potrebe postopka zagotvalja prevajalca, 

tako da je otroku omogočeno sodelovanje. Težava nastane pri neformalnih pgovorih, 

ko je medsebojno razumevanje prav tako pomembno, prevajalec pa s strani države 

ni zagotovljen. V neformalnih pogovorih se otrok odpira, pove svoje težave, stiske, 

želje, s skrbnikom se pogovarja o načrtih za prihodnost itd., zato ocenjujem, da je 

potreba po razumevanju prav tako velika, kot v času uradnih postopkov. To oceno 

podpirajo tudi načela dorbih praks, ki pravijo, da je potrebno otroku zagotoviti 

možnost komuniciranja v skladu z njegovo starostjo in stopnjo razvoja. 

Mladostniki so nastanjeni v azilnem domu, kjer je zasebnost pomanjkljiva. Nimajo 

možnosti razselitve, razen v izrednih primerih, ko na primer obstaja sum trgovanja z 

ljudmi. Nastanitev za mladostnike ni primerna, ne le iz vidika arhitekturne postavitve 

sob in skupnih prostorov, temveč predvsem iz vidika obravnave. Za mladostnike ne 

obstaja posebna oskrba, dnevni plan aktivnosti in vzgoje, kar bi moralo biti 

zagotovljeno vsakemu odraščajočemu posamezniku. Mladostniki tako nimajo izbire 

pri nastanitvi; soba jim je določena in delijo si jo z drugimi mladoletniki. 

V azilnem domu so omejeni s pravilnikom, starejši mladostniki ne morejo delati, 

odvisni so od države in ponudbe nevladnih organizacij, vendar dejansko nimajo 

vpliva na svoje življenje. Pri ponujenih aktivnostih lahko sodelujejo ali ne, vendar 

sami nimajo možnosti vpliva na kreiranje teh aktivnosti. Tudi pri vpisu v šolo se 

zavleče; mladoletniki imajo pravico do šolanja kot vsak slovenski šoloobvezen otrok, 

vendar se hitro zaplete – prvič pri neznanju jezika, saj je poučevanje možno le v 

slovenskem jeziku, in drugič pri prostih mestih. Azilni dom je vse mladoletnike napotil 

v OŠ Cene Štupar, ki je trenutno polna. Tako se otrokova pravica do izobrazbe ne 

uresničuje zaradi sistemske napake, tudi v primeru, ko otrok izbere izobraževanje. 

Mladoletnike se namreč vpraša, če se želijo vključiti v šolo. 

Več možnosti vpliva na lastno življenje in prosti čas bo imela žepnina, ki pripada 

vsakemu mladoletniku od uvedbe prenovljenega zakona iz začetka leta 2011. V času 

opravljanja intervjuja višina žepnine še ni bila določena, ampak na Slovesnki 
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filantropiji predvidevajo, da to ne bo visok znesek. Najverjetneje si bo lahko 

mladostnik plačal par voženj z javnim prevozom in si tu in tam privoščil kak 

priboljšek. Kljub temu da je predvidena višina finančnih sredstev nizka, predstavlja ta 

sprememba korak k izboljšanju situacije mladoletnih prosilcev brez spremstva v 

Sloveniji. 

Formalno gledano imajo mladoletniki veliko možnosti participacije: lahko govorijo z 

zakonitim zastopnikom, s skrbnikom, prostovoljci, s socialnim delavcem iz azilnega 

doma, z vodjo azilnega doma, lahko napišejo anonimno obvestilo in sodelujejo na 

domskih skupnostih, nato naj bi se njihovi pogledi upoštevali pri odločitvah, ki se jih 

tičejo. Vendar zelo redko pride do sprememeb, za katere se izkaže, da so zakonske 

narave ali so stvar določil domskega ali kakšnega drugega reda. Tako otroci lahko 

govorijo kolikor želijo, a možnosti za spremembe je malo. 

Drug pomemben vidik participacije otrok in mladostnikov je, če so tega zmožni. Že 

prej sem zapisala, da načela dobre prakse narekujejo, da se otroku da možnost, da 

sodeluje v skladu s svojimi zmožnostmi. Kaj se zgodi v primeru, ko se mladostniki 

niso zmožni postaviti zase ali nimajo interesa? Vprašati se je potrebno, zakaj je temu 

tako; so izčrpani od dosedanjih bojev z mlini na veter, se zavedajo majhnih možnosti 

sprememb, se ne zavedajo odgovornosti zase in za svoje naslednjike, nimajo 

motivacije? Šele ko bi dobili te odgovore, bi vedeli, katere korake si zastaviti pri delu 

z mladostnikom. In sicer z vsakim posebej in ne z njimi kot skupino. V intervjuju sem 

izvedela, da mladostniki niso sposobni odločati o svojem življenju, so enostavno 

premladi. Tudi tisti, ki so le leto ali dve pred polnoletnostjo. Mladoletniki nimajo 

zadostne moči, da bi v situaciji, v kateri so se znašli, lahko sokreirali svoje življenje 

na tak način, da bi izkoristili vse dane možnosti. Ocenjujem, da imajo nekateri izmed 

njih namen potovati globje v Evropo in jih participacija zato ne zanima ali pa imajo 

drugačna pričakovanja od odraslih, ki z njimi delajo. Spet drugi so premladi, nezreli in 

tretji se ne zavedajo pomena, potenciala in možnih posledic (ne)participacije. 

Na koncu se je potrebno ozreti še v možnosti mladoletnikov brez spremstva pri vplivu 

na ustvarjanje politik, kar sem raziskovala v petem raziskovalnem vprašanju. Kot pri 

vseh ostalih odločitvah je sistem tak, da lahko mladostnik mennej poda odrasli osebi, 
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ki govori v njegovem imenu. Res je, da obstoj te možnosti pomeni, da mladoletniki 

imajo možnost vpliva na ustvarjanje zakonodaje, vendar je ta prenos posreden. 

Prenašanje informacij preko vmesnih oseb pomeni popačenje vsebine in izgubo 

relevantnih delov. Otroci in mladostniki bi lahko namesto pošiljanja informacij po 

verigah ljudi, ki vsaka s svojim videnjem, prepričanjem in interesi popači informacijo, 

če se tega zaveda ali ne, imeli svojega predstavnika pri dogovarjanjih z uradniki. 

Preveč bi bilo pričakovati od mladoletnika, da bi prevzel tako odgovorno funkcijo, 

vendar bi jim lahko omogočili, da bi odrasel begunec, ki je sam bil v koži mladoletnika 

brez spremstva, prevzel to nalogo. Taka možnost za zdaj ne obstaja. 

Predlog spremembe obravnave mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva 

Tekom raziskovanja tematike in skozi osebne izkušnje dela s prosilci za azil, sem 

ugotovila, da delo z njimi ni preprosto ali predvidljivo. Vsak posameznik je edinstven 

individuum, ki poleg tega prihaja iz posebnega, nam neznanega okolja. Delo 

nemalokrat ovira pomanjkljivo znanje jezika in nepoznavanje otrokovega kulturnega 

ozadja in specifične življenjske zgodovine s strani strokovnjakov. Pogosto se zgodi, 

da otroci nočejo sodelovati z uradnimi osebami zaradi strahu, preteklih negativnih 

izkušenj in nezaupanja. Včasih pa enostavno ne poznajo odgovorov na vprašanja, za 

katere se nam zdi samoumevno, da jih vsak posameznik pozna (na primer datum in 

letnica rojstva. V nekaterih kulturah datum rojstva enostavno nima takšnega pomena 

kot v zahodnih kulturah ali pa otrok v procesu bega, ko je pod velikim stresom, 

takšne podatke pozabi ali se mu zdijo zanemarljivi). 

Še pomembneje pri zamišljanju primerne oblike pomoči za mladoletne brez 

spremstva je zavedanje, da so to v prvi vrsti otroci, ki bi morali biti kot takšni tudi 

obravnavani. Njihov status prebežnika bi moral biti nepomemben člen njihove 

identitete. Vsaka država bi jim morala nuditi iste pravice in zaščito, kot jih nudi svojim 

mladoletnim državljanom. Njihove potrebe in pravice ne bi smele biti spregledane niti, 

kadar se zdi, da so v svojem boju za preživetje razvili pomembne življenjske veščine 

in stopili v svet odraslosti (Smith 2005, v: Gornik, 2008). 

Poskušala sem si zamisliti nov sistem dela z otroci brez spremstva, ki bi omogočal 
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čim bolj celostno obliko obravnave in omogočal skrb za otrokove najboljše koristi. Kot 

primerna rešitev se kaže ustanovitev stanovanjske skupine, ki je kot oblika 

obravnave dovolj znana strokovnjakom in politikom, da bi jo bili pripravljeni sprejeti 

kot že znano alternativo, in hkrati dopušča dovolj prostora za kvalitetno delo z 

otrokom. Vzpostavitev stanovanjske skupine bi sicer zahtevala veliko zakonodajnih 

premikov in predvsem miselnih premikov zaposlenih na Minsitrstvih, a nudi ključne 

izboljšave za mladoletnike. 

Razloge za ustanovitev stanovanjske skupine za mladoletnike brez spremstva 

navajam v nadaljevanju: 

 Stanovanjska skupina, ki bi bila fizično ločena od azilnega doma, bi 

mladostnikom zagotavljala večjo stopnjo zasebnosti in občutka varnosti. Oddelek za 

mladoletnike brez spremstva v azilnem domu se nahaja v istem poslopju kot oddelek 

za samske moške in je od vseh oddelkov ločen le s stopniščem. 

 Stanovanjska skupina bi bila locirana bližje centru in ne na perfireiji mesta, kjer 

je trenutno postavljen azilni dom, s čimer bi se izognili prikritemu izločanju drugačnih 

z dejansko postavitvijo v prostoru, ali kot piše Krajnčan (2006: 15): „Iz teorije in 

izkušenj vemo, da lahko intervencije, ki skušajo resocializirati s segregacijo, 

povzročijo posamezniku več škode kot koristi (npr. problemi stigmatizacije).“ 

 Stanovanjska skupina bi morala biti vzpostavljena bližje javnim prevoznim 

sredstvom in bližje centru mesta, kar bi otrokom omogočalo boljši izkoristek časa in 

jim povečalo možnosti za vključevanje v razne dejavnosti, ki jih organizirajo različne 

organizacije, četrtni centri itd. Azilni dom je zelo odročen od mesta. Leži streljaj od 

obvoznice in od začetka stanovanjskega naselja ga ločuje industrijska cona. Dostop 

do javnega prevoza je otežen že zaradi oddaljenosti avtobusne postaje, ki je zadnja 

postaja le enega avtobusa, kar pomeni, da posameznik potrebuje ogromno časa za 

dostop do območji dogajanja. 

 Idejo, da se mladoletni tujci vključijo v stanovanjske skupine podpira dejstvo, 

da te skupine posnemajo družinsko življenje in stremijo k temu, da bi z imitacijo 

družinske celice zgledno delovale pri osamosvojitvi, vzgoji ter pri uspešni vključitvi v 

širše družbeno življenje posameznika. Mladoletni prosilci so lahko obremenjeni 
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zaradi preteklih travmatičnih izkušenj in zaradi trenutne nejasne situacije. Dodatno so 

stigmatizirani zaradi svojega izgleda in nepoznavanja običajev gostiteljske kulture in 

prikrajšani za podporo staršev oz. drugih družinskih članov. Bivanje v stanovanjskih 

skupnostih bi jim olajšalo proces integracije v življenjski prostor, saj bi zmanjšalo 

rizične dejavnike, ki lahko negativno vplivajo na otrokovo rast in razvoj. Ti dejavniki 

so številni, medsebojno povezani in zapleteni. Na otroka vplivata tako odnosni in 

komunikacijski kontekst družinskega življenja, tj. vzgojni slog, vzgojni postopki 

staršev in njihova skrb za otroka, kot tudi indirektne okoliščine družinskega življenja, 

povezane s socialnoekonomskim statusom (to so gmotni položaj, stanovanjski 

pogoji, izobrazbena in kulturna raven) in sestavo družine (njena velikost, vrstni red 

rojstev otrok, nepopolne družine) (Krajnčan, 2006: 26), zato je toliko pomembneje, da 

struktura bivanja doprinaša k podpori mladostnikov. 

 Stanovanjska skupina bi bila primerna rešitev tudi iz vidika preventive in 

celostne vzgoje. Najboljše ravnanje je tisto, ki prepreči, da otroci in mladostniki 

postanejo težavni. V okviru pomoči mladim temu pravimo preventiva ali zagotavljanje 

pravilne, zadostne in problemu ustrezne pomoči (ko so težavni za okolico, so že 

globoko v težavah) (Krajnčan, 2006: 11). Mladoletniki brez spremstva so posebna, 

ranljiva skupina. Ocenjujem, da je zanje primerna obravnava bistvena, ne glede na 

to, ali se problematika že kaže navzven ali še ne. Ti mladostniki in otroci so šli skozi 

težko predstavljivo težavno obdobje in za kvalitetno nadaljnje življenje je potrebno, 

da so sposobni konstruktivne predelave teh izkušenj. Predelovanje izkušenj, ki si jih 

posameznik težko razloži in/ali sprejme, omogoča sprejem življenjske izkušnje in 

pomiritev s situacijo, tako da je posameznik pripravljen živeti naprej. Kranjčan (2006: 

11) pri obravnavi problematičnih mladostnikov opaža, da je v Sloveniji „ … za 

ideologijo in prakso pomoči mladim značilno, da za otrokov problem in problem 

družine, ki še ni moteče bruhnil v javnost, ni treba storiti ničesar,“ kar ni vzpodbuden 

pogled na vzgojo za nobonega mladostnika. Kakor pri ogroženih „domačih“ 

mladostnikih, se tudi v primeru mladoletnikov brez spremstva ne bi smelo oklevati, 

temveč (Krajnčan, 2006: 12) „ … odločno ukrepat in tako v prihodnjih 15 letih 

privarčevati najmanj nekaj milijonov stroškov pomoči mladim.“ Kranjčan navaja 

(2006: 15, po Dekleva in Razpotnik, 1999), da „ … zaradi vse več mladih, ki 

zadržujejo vse tesnobe in rane v sebi, heterogenost vzrokov in načinov izključenosti 

zahteva heterogenost prisotpov.“ Jasno je, da je za kvalitetno delo z mladostnikom 
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potrebna celostna obravnava, kjer mladostnik ni prepuščen samemu sebi, kot se zdaj 

dogaja z mladostniki v azilnem odmu - spomnimo se intervjuja, kjer izvemo, da otroci 

„visijo“ v azilnem domu. Mladostnikom bi moralo biti omogočeno povezati se s 

primerno obliko pomoči, saj je vsak posameznik specifičen, ti otroci pa prihajajo iz 

tujega okolja, kar je še dodaten razlog, da se v Sloveniji počutijo tuje. 

 Življenje v stanovanjski skupini bi pomenilo večji pregled nad sodelujočimi 

posamezniki: vzgojitelji ne bi imeli dela s celotno populacijo prosilcev, temveč samo z 

mladoletniki, kar bi jih razbremenilo in jim pustilo več časa za otroke. Vzgojitelji bi 

delovali kot družina in bi prevzeli vlogo odraslega, ki je na voljo za pogovor in 

podporo v vsakdanjem življenju, v trenutku, ko ga otrok potrebuje. Zdaj je skrbnica 

oz. zakonita zastopnica iz Centra za socialno delo vključena v življenje otrok 

minimalno in le toliko, kolikor zahtevajo zakonska določila. 

 Za otroke je pomembno, četudi je njihova prihodnost v Sloveniji nesigurna, da 

so čim prej vključeni v čim bolj umirjeno življenjsko situacijo. Uletova (Kranjčan, 2006, 

po Ule, 2000a) ugotavlja, da so najbolj ranljivi prav tisti mladi, ki ne živijo v  

družinskem okolju, temveč v domovih ali institucijah. Ker so ločeni od strašev, ki bi 

jim lahko nudili podporo, in ker za večino mladoletnih prosilcev brez spremstva to 

pomeni, da ne obstaja nikakršna možnost, da bodo starše še kdaj videli, je toliko 

pomembneje, da so pri obravnavi vključeni v socialno strukturo, ki mu lahko čim bolj 

kvalitetno nadomešča družinsko celico. Tudi v družinah, ki imajo lahko dolgoletne in 

resne življenjske težave (nezaposlenost, revščina, bolezen) je odločilen dejavnik 

ranljivosti odsotnost vsaj ene podporne odrasle referenčne osebe (Krajnčan, 2006: 

29). 

 Razloge za potrebo po primernem prostoru navaja Bogdanovičeva (1990). Iz 

razlogov revščine si družine nemalokrat ne morejo privoščiti zadosti velikega 

bivališča v okolju, kjer stanujejo drugi uspešni ljudje. Situacija jim dopušča možnostj 

selitve v marginalizirana območja, na katerih uspešni posamezniki niso pripravljeni 

živeti ali so se iz njih že izselili. Naselja so pogosto zanemarjena in povezana z 

geotizacijo. V takšnih miljejih so prebivalci prikrajšani za čustvene in motivacijske 

vire, kar odrasle omejuje pri opravljanju svojih družinskih vlog. Posledično se 

znižujejo razvojne možnosti otrok, katerim je možnost izbire onemogočena, za 

mladoletnike brez sopremstva smo že večkrat ugovotivili, koliko možnosti izbire 
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imajo. Krajnčan (2006: 24) pravi, da so identifikacijski liki deprimirani in mladim ne 

nudijo spodbud, iz katerih bi sijala podpora in realen optimizem. Otrok si brez 

možnosti izbire ne more oblikovati lastnega, individualnega življenjskega sistema in 

načrtov, v svoji osebni volji je prikrajšan, ima težave pri navezovanju stikov, je 

negotov v svoji vlogi in pred avtoritetami. Bogdanovičeva (1990) nadaljuje, da 

posameznik potrebuje prostor zaradi potrebe po teritorialnosti. Potrebuje prostor,, ki 

ga oseba doživlja kot svojega. Enako pomembni sta zasebnost in pravica 

posameznika, da se sam odloči o tem, kdaj, kako in koliko podatkov bo dal o sebi, da 

ima možnost biti sam ali se umakniti pred socialnimi interakcijami. Bogdanovičeva 

(1990: 85) po Piperaku najava pogoje za dobro psihično počutje, ki bi mladoletnikom 

brez spremstva lahko bili omogočeni z bivanjem v stanovanjski skupini in ki jim jih 

azilni dom ne nudi v celoti: 

− zahteva po varnosti in gotovosti, 

− zahteva po stabilnosti, 

− zahteva po neodvisnosti, 

− zahteva po stiku oziroma koherenci, 

− zahteva po svobodi gibanja in urejanja okolja,  

− zahteva po orientaciji in redu, 

− zahteva po dimenzioniranju, 

− zahteva po dejavnosti, 

− zahteva po povezanosti z naravo, 

− zahteva po čistoči, 

− zahteva po razgledu in naravni svetlobi. 

Vloga socialnega pedagoga 

Socialni pedagogi se lahko vključimo v delo z mladoletnimi prosilci na več mestih. 

Eno je v nevladnih organizacijah, ki z njmi delajo, in drugo v azilnem domu. Vendar 

sem s kvalitativnim raziskovanjem ugotovila, da so ti položaji lahko frustrirajoči, 

obremenjujoči in lahko predstavljajo nevarnost za izgorvanje. Ta ocena izhaja iz 

razlage sogovornice iz intervjuja, ki opisuje realnost,v kateri se kot posamezniaca 

zelo dobro zaveda potreb otroka, vendar njej in sodelavcem sam sistem ne 

omogoča, da bi delovali v najboljši koristi otroka. Zame predstavlja omenjeno še en 

razlog za spremembo načina dela z mladoletnimi prosicli za azil v predlagano obliko 
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stanovanjske skupine, kjer je že iz prakse razvidno, da je to oblika dela, v katei se 

socialni pedagogi znajdemo. Na takem delovnem mestu imamo priložnost celostne 

obravnave otroka in njegove življenjske situacije, lahko mu ponudimo strukturo, 

vodenje in podporo, ter ga z vzorom opolnomočimo. V raziskovanju se je izkazalo 

tudi, da se organizacije, ki nudijo različne usluge mladostnikom, ne povezujejo v 

zadostni meri zaradi pomankanja časa. S celostnim delom s posameznikom bi lahko 

socialni pedagogi v stanovanjski skupini tudi ta manjko pokrili. 
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5 ZAKLJUČEK 

Izzivi odraščanja so zahtevni za „običajnega“ mladostnika, za otroka prosilca pa 

toliko bolj. Otroci prosilci se srečujejo z mnogo hujšimi preprekami odraščanja, 

nevarnostmi za svojo varnost in blaginjo kot povprečen otrok zahodnega sveta. 

Nenaden in nasilen začetek izrednega stanja, razpad družin in urejenih skupnosti ter 

pomanjkanje sredstev, so močni ogrožajoči dejavniki za odraščajočega posameznika. 

Brez običajnih varovalnih dejavnikov, kot je varnost družine, prijateljev, širše 

skupnosti in mirnega življenja brez strahu, je otrok v veliki nevarnosti za globoko 

fizično in/ali psihično poškodbo, ki lahko pusti trajne posledice na njegovi osebnosti 

in biti. Poleg osnovnih življenjskih pogojev, kot so hrana, ustrezna namestitev in 

zdravstvena oskrba, bi otrokom brez spremstva morali biti na voljo usposobljeni 

strokovnjaki za pomoč in ustrezno soočanje z morebitnimi travmami, ki so jih 

doživljali pred, med ali po prihodu v državo gostiteljico, kar kliče po kvalitetnejši 

obravnavi. 

Sama sem predlagala rešitev vključevanja mladoletnikov v obliko bivanja, podobno 

stanovanjski skupnosti, kjer bi jim bilo na voljo osebje in zmogljivosti, ki upoštevajo 

potrebe oseb njihove starosti. Omogočena bi jim bila celostna obravnava in aktivna 

participacija v vsakdanjem življenju. Mladostniki bi bili podvrženi konstruktivnemu 

redu in ne brezdelju iz posledic rigidnih pravil polzaprte institucije. Pri delu z ljudmi je 

vedno pomembno sodelovanje, ki je omogočeno z dialogom. Mladoletniki bi bili 

vključeni v skupnost, v vsakdanje življenje okolice. O sodelovanju tako najbolje 

povedo Pajtnik, Lesjak-Tušek & Gregorčič (2001: 18), ki pravijo: „Ne govorimo torej o 

tem, da bi morali zanikati drugačnost, različnost prebežnikov, nasprotno, govorimo o 

tem, da bi vzpostavili odnose spoštovanja, v katerih bi ena skupina drugo potrjevala 

in dopolnjevala v svoji drugačnosti. Pomemben je torej dialog, ki lahko vpliva na 

transformacijo človeškega dojemanja stvarnosti.“ Družba in posamezniki morajo na 

situacijo pogledati izven danih okvirov – izven določil, restriktivnih omejitev in 

predsodkov, ter uvideti potencial, ki ga za vse nas predstavlja odprt dialog in 

sodelovanje s posamezniki, ne glede na njihov status, izvor in starost. 

Raziskovao sem opravila v sklopu danih možnosti in se jo kot vsako stvar da 
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izboljšati. Raziskava bi se lahko izvedla bolj poglobljeno in sicer z vključitvijo 

mladoletnih prosilcev brez spremstva in z vključitvijo zaposlenih v azilnem domu in 

na Ministrstvu za notranje zadeve. Z vključitvijo mladoletnikov ali že odraslih 

mladoletnikov brez spremstva, bi dobili informacije in mnenja iz prve roke. Podatki bi 

bili direktni in bi imeli največjo težo. Vendar je do mladoletnikov težko priti v kratkem 

času iz dveh razlogov; prvi je, da so zaradi relevantno majhnega števila pogosto 

povabljeni k sodelovanju k raziskavam raznih inštitutov in nevladnih organizacij. 

Posledično so za takšna in podobna sodelovanja nezainteresirani, kar je odziv, ki 

sem ga dobila iz strani mladoletnikov ob poskusu vključevanja tudi te populacije v 

mojo raziskavo. Drugi možen razlog nesodelovanja je nezaupanje raziskovalcu in 

pomankanje osebnega odnosa. Sama nisem v direktnem stiku z mladoletniki brez 

spremstva in me ne poznajo, zato, ocenjujem, je njihova želja po sodelovanju z 

neznancem majhna oz. je sploh ni. 

Raziskavo bi se lahko poglobilo tudi z vključitvijo zaposlenih v azilnem domu, ki so v 

direktnem stiku z mladoletniki. Ker zaposleni preživijo veliko časa v držbi 

mladoletnikov, bi lahko v raziskavo vnesli poseben vidik te populacije. Zaposleni v 

azilnem domu in na Ministrstvu za notranje zadeve imajo spet svoj posebna znanja, 

ki jih nekdo od zunaj lahko hitro zgreši, to je zavest o zakonodaji in omejitvah iz strani 

pravilnikov in predpisov. Pri poskusih sodelovanja z Ministrstvom za notranje zadeve 

sta se pokazali rigidnost in zaščitniški odnos do prosilcev. Zgodilo se je namreč to, da 

so ob izraženi želji po izpeljavi intervjujev z zaposlenimi ali mladoletnimi prosilci 

zahtevali, da v naprej pošljem seznam vprašanj ter predlagali, da nekdo iz njihove 

pisarne odgovori na vprašanja v imenu zaposlenih v azilnem domu. Takšni odgovori 

so seveda še manj informativni, kot odgovori zaposlenih na Slovenski filantropiji, saj 

posamezniki v prostorih ministrstva nimajo rednega stika in tako kvalitetnih odnosov, 

kot skrbniki oz. zakoniti zastopniki, zato sem to možnost preskočila. 

Rigidnost sistema me pripelje do naslednej teme, ki je pomen raziskave za socialno 

pedagoško stroko. Nauči nas, kako senyibilni moramo biti pri pristopu k različnim 

populacijam, k različnim institucijam ter njihovim specifičnim sistemom delovanja. 

Poleg tega upam, da bo raziskava predstavljala osnovo ali kapljico v morju raziskav, 
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ki obravnavajao tematiko mladoletnih prosicev za azil brez spremstva v Sloveniji, saj 

je ta tematika iz teoretičnega vidika zelo slabo pokrita. Mladoletniki brez spremstva 

na splošno izpadajo iz medijske pokritosti, javnost nima jasne predstave, kdo ti 

mladostniki so, kaj njihova situacija natančno pomeni, zato vidim raziskovanje kot 

enega izmed korakov, ki bi tako strokovni kot splošni javnosti tematiko približala. 

Hkrati je večje število raziskav zakonodajalcem in osebam na položajih pomoči, ki 

razporejajo sredstva, lahko indikator nuje po kvalitetnejši obravnavi populacije. 
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7 PRILOGE 

7.1 PRILOGA 1: KODIRAN PRVI INTERVJU 

Intervju z: Marina Uzelac (M) 
Sprašuje: Tina Rajšter (T) 
Datum in kraj: 29.7.2010, pisarna Slovenske Filtropije 

Kode 1. reda  Kode 2. reda 

T: Za začetek me zanima, kakšna je tvoja vloga na Slovenski 
Filnatropiji? 
M: Na Slovenski Filantropiji sem zaposlena kot vodja projektov 
na področju mladoletnih migrantov. 
T: Torej Slovenska Filantropija je razdeljena na tisti 
prostovoljski del pa tukaj za podporo prosilcem? 
M: V bistvu, v bistvu ... Hm, zdej uradno, tut na internetno 
stran, če greš, so navedeni trije centri. In sicer Center za 
psihosocialno pomoč beguncem, kjer tudi jaz delam, potem je 
Center za razvoj in promocijo prostovoljstva. Vsaj zdi se mi, da 
se tako reče. Pol je pa tretji, je pa Center za promocijo zdravja, 
v okviru katerega deluje tudi ambulanta za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja. Vem pa, da se razmišlja tudi o 
ustanovitvi četrtega centra, ki bo pa za razvojno pomoč. 
T: Aham, ok. Moja vprašanja so o mladoletnih brez spremstva. 
Tak da me zanima kdo na tem oddelku pa dela z njimi? 
M: Zdej mi najraje uporabljamo termin, še vedno termin otroci 
brez spremstva. 
 
 
Zdej po EU direktivah in po naši zakonodaji so sicer 
mladoletniki brez spremstva, 
 
ampak mi prav z besedico oz. z besedo otrok, v skaldu tudi s 
Programom za otroke brez spremstva v Evropi, katere član 
smo, vztrajamo z besedo otrok. 
 
 
Zaradi tega, ker tudi v skladu z Konvencijo s tem poudarjamo 
njihovo ranljivost.  
 
 
Amm ...Torej znotraj Filantropije delamo na tem področju jaz, 
Aida, moja sodelavka, ki je tud trikrat na teden prisotna v 
Azilnem domu. Aida dela kot skrbnica teh otrok. 
 
Pa Živa je še vedno skrbnica teh otrok,s tem, da je ona zdaj 
začela tud delat na drugem področju, v bistvu bl na področju 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raziskovanja, ampak ima že tud od prej ... Zdaj ma trenutno 
sam enga fanta pod skrbništvom. 
T: Aham ... 
M: Mamo pa pol še prostovoljce, no. 
T: Ja, saj to me tudi še zanima. Kako ti prostovoljci delajo z 
njimi. Majo kakšne prostočane aktivnosti, al ... ? 
M: Zdej prostovoljci se lahko vključujejo v različne programe. 
 
 
En program je skrbništvo za te otroke, 
 
 
drug program je mentorstvo za te otroke, 
 
potem imamo učne pomoči pa 
 
 
učenje slovenskega jezika oz. tudi opismenjevanje. 
 
 
 
Potem je pa tud organizacija prostočasnih aktivnosti. 
 
 
T: Zanima me še kako so ti prostovoljci in zaposleni, kako ste 
usposobljeni za delo? 
M: Kako smo usposobljeni, ja zdej vsak različno, ne. Zdej 
usposabljanja 
 
na tem področju izvaja na žalost zaenkrat samo Slovenska 
Filantropija. Jaz odkar sem začela delat na tem področju sem 
šla pač na izobraževanje, ki ga je organizirala Slovenska 
Filantropija. Država zaenkrat na tem področju ne izvaja 
nobenih izobraževanj,  
 
se pa priprvljajo neke spremembe v okviru novega zakona, 
Zakona o mednarodni zaščiti, tko da bo tud vloga države na 
tem področju bolj aktivna in bojo tut oni organiziral taka 
izobraževanja. 
 
 
 
 
Torej prostovoljci, vsi k želijo na tem področju delat načeloma 
se udeležujejo izobraževanj na Slovenski Filantropiji. 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Mi zaposleni, ne vem, konkretno recimo jaz pa hodim tudi na 
kšne seminarje in izobraževanja v tujino, ne. 
T: Ahm, tak da dodatno potem. 
 
 
M: Dodatno, ja. 
T: Torej ko otroci pridejo sem, koliko sodelujejo z vami? Zdaj ne 
vem, če so večinoma v Azilnem domu, ne vem, kolko pridejo 
sem sploh po kake informacije, me zanima, če imajo kake 
možnosti pa na kake načine pridejo do informacij? 
M: Zdej, a midve sva osredotočeni samo na otroke, ki zaprosijo 
za mednarodno zaščito, ne? 
T: Ja. 
M: Torej ti, k so v Centru za tujce te tok ne zanimajo, ne? 
T: Ne. 
M: Aha. Torej ti, ki so zaprosil za ... Ja, zdej .. Praksa v Sloveniji 
je taka, da mamo mi načelni dogovor z Azilnim domom in s 
Centrom za socialno delo Vič, ki pokriva Azilni dom, da nas 
postavljajo za skrbnike, 
tko da v bistvu 
pridemo v stik z vsakim otrokom brez spremstva, ki je 
nastanjen v Azilnem domu že zaradi tega, ne. 
 
 
 
To pomeni, da po navadi že prvi dan al pa najkasneje naslednji 
dan Azilni dom organizira jemanje prošnje za mednarodno 
zaščito in po zakonu, mi kot zakoniti zastopniki oz. skrbniki, 
čeprav po odločbi smo zakoniti zastopniki, mormo bit prisotni, 
ne. 
 
 
Torej takrat se mi že z njim srečamo in potem ob tem ima tut  
 
 
 
skrbnik priložnost, oz. to je nekak obveza, no, da mu razloži 
pol še vse ostale možnosti in informacije, ki jih potrebuje. 
 
 
Am, mu tut pove, kje je Slovenska Filantropija, ker Slovenska 
Filantropija načeloma, razen Aida trikrat na teden, ni prisotna 
v Azilnem domu, tko da pol otroku pove, kje se nahajamo. 
 
 
Tako da otrok pol, sicer na začetku ne takoj, ker vseen je 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potrebno po naših opažanjih, rabijo neki časa, da vzpostavijo 
neko zaupanje, ne, 
 
 
začnejo hodt tut na Filantropijo in tut pridobijo vse 
informacije, ki jih pač zanimajo, ne. 
T: Pa majo tukaj dostop do interneta? 
 
M: Na Filantropiji imajo dostop do interneta. 
 
 
 
V Azilnem domu je to velik problem, zarad tega k kr neki časa 
prosilci za azil dostopa niso imeli. Zdaj pa majo računalnik, kjer 
se lahko tut izmenjujejo, ampak to je nek urnik, 
 
pa vem da se tut teli naši varovanci dost prtožujejo, da nimajo 
pač tok dostopa, kokr bi ga želel. 
 
 
 
Mi na Filantropiji pa mamo konstantno, no. Majo kadarkol, 
mislim, kadarkol ... Lahko pridejo recimo od osmih do štirih 
popoldne, ampak po navadi pridejo tud mau kasnej, ker vejo, 
da smo še zmer tle. 
 
T: Tako da imajo pri vas tudi osebe, na katere se lahko 
obračajo. 
M: Absolutno. 
 
 
T: Ok, kaj pa je jezik kaka ovira? 
M: Ja zdej jezik je ... 
 
odvisno od primera do primera. Zdej na splošno govorit je zlo 
težko, čeprav je načeloma, 
 
je jezik lahko zelo velika ovira, ne. To je predvsem odvisno od 
tega, katere jezike otrok, ko pride v Slovenijo govori. 
 
Mamo primere, recimo zdaj konkretno je en fant, ki je bil že 
prej v Sloveniji, pa je šel pol naprej v Evropo, v drugo državo, 
pa so ga pol vrnil spet nazaj, k govori recimo perfektno 
angleško zdaj, ko se je naučil v teh drugih državah. In te neke 
ovire pri komunikaciji z njim ni, ne. 
T: Ahm. 
M: Mamo pa dostkrat primere, ko ne govorijo nobenega 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druzga recimo evropskega jezika, ne in tu je komunikacija zelo 
otežena. 
 
 
 
 
Pri uradnih postopkih je država tista, ki zagotovi prevajalca, 
tko da kar se tega tiče, je nekako zadovoljeno tem potrebam, 
 
 
 
ampak pol ta neformalni pogovor, ki ga ima skrbnik oziroma 
mi ostali na Filantropiji al pa prostovoljci, aa, je pa zlo težko, 
ne. 
 
 
 
Večkrat se znajdeš v tej situaciji, ko moraš pač z neverbalno 
komunikacijo si pomagati al pa s kšnimi slovarčki, al pa z 
risanjem. Tko da je zlo … 
 
 
T: Niso pa te neformalni pogovori v bistvu všteti v to, da bi 
država morala poskrbet za prevajalca? 
M: Zdej, ja. Po našem mnenju ja, po našem mnenju pa tut po 
konvencijah bi država morala poskrbet tudi, da bi bil tud 
neomejen in neoviran pogovor skrbnika z otrokom, sam … 
 
 
Država je na tem področju zlo neaktivna, ne. To mormo pač 
poudarit.  
 
 
 
 
 
 
Center za socialno delo, kar nardi, pač izdaja to odločbo, ta 
papir,  
 
 
 
pol se pa dost niti ne vključuje v samo obravnavo otrok. 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Pač zahtevajo poročilo od nas, ne. Skrbniško poročilo, kaj smo 
na tem področju nardil, samo kaj več pa ne, ne. 
 
T: Torej Center za socialno delo je tista organizacija, ki vas 
nadzoruje, kak delate z njimi? 
M: Ja CSD je načeloma odgovorna inštitucija na področju 
skrbništva, ne, tko da bi nas morala nadzorovat. 
 
 
 
 
 
Na žalost nas ne, ne. 
 
 
 
Am, jaz mislim, da bi bil ta nadzor potreben, zdej po našem 
mnenju... 
 
 
 
Jaz mislim, da mi delamo najboljše, kar lahko, ampak 
 
 
 
nadzor nikol ne more bit odveč, ne. Je pa res, da ne izvajamo 
zdej … V preteklih letih smo večino skrbništev mi prevzel, ne. 
Ne. Oprosti, sej govoriva sam o prosilcih za azil, ne? 
T: Ja. 
M: Ok. Da ne zamešam. 
T: Zdaj pa glede sodelovanja otrok z vami, participacija … 
M: Ahm. 
T: Pa me zanima, v tem času, ko se postopek odvija, ko poda 
prošnjo, iskanje družine in vračanje v državo in informacije, 
mate vi kaj povezave s tem? Sodelujete? Mislim z Azilnim 
domom, ko te informacije pridobivajo? 
M: A me lahko še enkrat vprašaš? 
T: Zanima me, če v času pravnega postopka, če ima 
Filantropija kaj veze s tem. Če kaj sodelujete z njimi? 
M: Aham! Ja, absolutno. 
 
 
Zarad tega, ker smo mi kot predstavniki Filantropije njihovi 
zakoniti zastopniki. 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In zakoniti zastopnik je nekdo, ki skrbi za koristi in pravice 
otrok prav v tem postopku, ane. To je prav glavna naloga 
zakonitega zastopnika. Torej to vsakdanje življenje, ne. 
 
 
Po dozdajšnji zakonodaji oziroma še vedno je ta v veljavi, 
skrbnik niti ni dolžen kaj druzga narest, torej po tem, kar se 
zdajšnje situacije, je skrbnik predvsem osredotočen na sam 
upravni postopek. 
 
To pomeni, da je prisoten na teh pogovorih, ki jih vodi država z 
otrokom, da sodeluje s pravnim svetovalcem oziroma 
odvetnikom, da v primeru, če otrok pridobi negativni odgovor 
s strani Ministrstva za notranje zadeve, da poskrbi da, oziroma 
v sodelovanju s pravnim zastopnikom, da se pritoži na sodišče.  
 
Torej da pač skrbi za njegove interese. 
T: Se pravi, da ga predstavlja, ne? 
 
 
 
 
 
M: Da ga predstavlja, da tudi komunicira z inšpektorjem, ki je 
pristojni za otrokov primer in tako dalje. 
 
 
Tako da absolutno, brez zakonitega zastopnika ta postopke 
sploh ni možen po naši zakonodaji. 
T: Torej vaši skrbniki združuje zakonitega zastopnika in 
skrbnika? Ali je to eno in isto? Ker jaz opažam, da sta 
uporabljeni dve besedi. 
M: Ja, zdej, po zdejšnji zakonodaji, oziroma tudi če pogledamo 
odločbo, ki jo izdaja CSD Vič, smo mi imenovani za zakonite 
zastopnike v postopku. 
 
 
 
Zdaj besedica skrbnik se večkrat meša, ker je prej izdajal CSD … 
Nas je imenoval kot skrbnike za posebni primer pa so zdaj, 
lansko leto, mislim da, spremenil. 
 
 
 
 
Oziroma so uskladil z zakonodajo, tako da smo zdaj skrbniki. 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Če pa gremo v Postojno, kar se pa zdaj ne pogovarjava, v 
Postojni smo skrbniki za posebni primer. 
Ko ti otroci pridobijo status zaščite, pa prevzamemo skrbništvo 
nad mladoletnim. 
 
 
Tako da je klele zlo dost konfuzije, mislim, da država še zdaleč 
ni razjasnila določene pojme, kokr bi mogla. 
T: Kolkr jaz razumem zakoniti zastopnik skrbi za pravne 
zadeve, skrbnik pa bi moral skrbet za vsakdanje življenje, za 
dobrobit otroka. 
M: Ja, zdej se pripravljajo spremembe Zakon o mednarodni 
zaščiti in tudi namen MNZ je bil, 
 
da se razširijo te odgovornosti zakonitega zastopnika tudi na 
druga področja, no. Tako da enkrat, ko bo ta zakon sprejet, mi 
še upamo do konca tega leta, ampak ne vemo točno, če bo šlo 
skoz časovno že tole leto, 
 
 
 
bo zakoniti zastopnik pokrival tudi področje šolstva, zdravstva.  
 
 
 
 
 
Ampak, iskreno povedano, v realni situaciji, zdaj skrbnik 
oziroma naši zakoniti zastopnik to zdaj že delajo, ne. Mislim, 
nismo osredotočeni sam na postopek, zarad tega, ker potrebe 
teh otrok so pač take kakršne so, 
 
 
 
in poskušamo tud na drugih področjih pač delat najboljš kar 
lahko, ne. 
T: In potem ti zastopniki imajo kako podporo, mislim, nekek 
informacije pač morajo dobiti, če so prostovoljci. 
 
M: Ja, absolutno. Na Filantropiji je tut prostovoljstvo 
organizirano tako, da imajo prostovoljci svojega mentorja. 
 
 
 
V tem konkretnem primeru spremstva sem to js. Torej ne 
glede na to, al si skrbnik al si mentor. To mam jz čez, 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če se gre za učne pomoči ali pa za učenje slovenščine, pa so to 
moje druge kolegice. 
 
 
 
Tko da skrbimo mentorji za potreben suport za dajanje 
potrebnih informacij. Tud kar se tiče novih EU direktiv pa 
zakonodaje. To se tud dost spreminja, tko da absolutno 
suport, ki je nujno potreben. Pač ga nudimo. 
T: Kaj pa ta, duševno zdravje – se kaj skrbi za to. 
M: Duševno zdravje otrok? 
T: Ja. 
M: Ja, zdej … Kaj bi lah na to rekla. Zdej na splošno sistem v 
sami državi oziroma s strani naše države še zdaleč ni tak, to je 
naše mnenje, še zdaleč ni tak, kakršen bi moru bit. 
 
 
Zdej vloga Slovenske Filantropije na tem področju, ker je pač 
ena redkih oziroma edina organizacija, ki na tem področju 
aktivno deluje,  
 
 
 
ah rečem, da delamo po svojih najboljših močeh, 
 
še zdaleč pa ne tok, kokr bi blo potrebno, no. 
 
 
Tko da duševno zdravje, men se zdi to ena taka zlo pomembna 
komponenta, sam še zdaleč se z njo ne ukvarjamo tko ko bi se 
moral. 
T: Ampak glede na to, kako so sestavljena ta „navodila“, je 
država odgovorna za to. Ni? V tem smislu, da bi morala država 
to priskrbet. 
M: Ja, mislim že samo Konvencija o otrokovih pravicah pač 
nalaga te obveznosti državi. 
 
 
 
Zdaj država predvsem kar se tiče populacije otrok brez 
spremstva, ker se pač o njih dons pogovarjamo, je zelo 
neaktivna. 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Zlo, ne vidi … Predvsem Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, ne, ker mi delamo … Zdej. 
 
 
 
Edino pristojno ministrstvo na tem področju zaenkrat se kaže 
MNZ, 
 
 
 
samo po našem mnenju je to ministrstvo, ki bi moralo vodit 
postopke, ostalo skrb bi pa moralo tut Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve prevzet, ampak ni odzivno, ne. In 
ne, pač. 
 
Ne počne to, kar jim pač Konvencija nalaga. 
T: Ok. Aham, saj to si mi pa že povedala, da v vsakdanjem 
življenju jim v bistvu prostovoljci pomagajo. 
M: Ja kar se tiče tega vsakdanjega življenja otrok, smo glih 
zato, 
ker smo začeli opažati, da skrbinki, ki so sicer po odločbi, s 
katero so imenovani, zadolženi itak samo za postopek, ampak 
kljub temu poskušajo pomagat tut na drugih področjih, da nas 
pač zmanjkuje. 
 
 
Je pač nemogoče, da ena oseba poskrbi za vse kar bi ta otrok 
rabil. 
 
 
 
Zarad tega smo začel uvajat nov program mentorstva, to je 
pač po zgledu drugih evropskih držav. To je ta program že kar 
uveljavljen  
 
 
 
in gre v bistvu za to, da je mentor tisti, ki v sodelovanju s 
skrbnikom nekako bolj poskrbi za ta vsakdan otroka. Torej za 
kvalitetno preživljanje prostega časa, da ga pač vključi v kšne 
klube, športne aktivnosti, tut da gre kdaj z njim do šole. Torej 
neke stvari, ki jih pač skrbnik ne more, ne. 
 
Tako da naj bi se pač mentor in skrbnik dopolnjevala, ne. In 
zdaj pač ta mentorski program je nekako še v razvoju, oziroma 
imamo že kr par primerov prostovoljcev, ki so že prevzeli 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mentorstvo, ne. 
 
In meni se zdi to nujno potrebno. 
T: Bi pa bile, če bi bili ti osebi združeni, ne, bi pa to verjetno bilo 
že ogromno za eno osebo, glede na čas, ki ga zahteva. 
M: Ja, veš kaj, problem v Sloveniji je tak, da je po Zakonu o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je skrbništvo 
prostovoljna in častna funkcija. Zdej sicer tale ZMZ ... Zakon o 
mednarodni zaščiti uvaja te spremembe tudi glede 
izobraževanja skrbnikov, k sem prej omenla, pa tut neko 
plačilo naj bi blo predvideno. Torej gre za nekak drugačen, 
malo bo drugačen sistem za te otroke. Po drugih evropskih 
državah so tut različni sistemi, al je ta funkcija plačljiva al ni, 
ne. 
Am, tko da, če bi blo recimo več ljudi, ki bi na tem področju 
delal, ne, če bi mel vsak po enga otroka, pol se mi zdi, da je 
nekak še izvedljivo, ne. 
 
 
Sam glede na to, da zadnje čase niti nimamo tok primerov. 
 
 
 
So pa kompleksnejši primeri, zaradi tega, ker prihajajo dečki iz 
Afganistana, k imajo pač zlo drugačne potrebe in so tudi 
kulturno drugačni od nas. 
 
Tako da je potrebno res ogromno energije in časa, ne. 
 
 
 
 
 
Tko da definitivno bi blo fajn, da bi bilo to vse v enem človeku, 
mislim, da ima en človek vse te naloge zarad tega, da pol tud 
lažje sprocesira. 
 
 
 
 
Po drugi strani pa se mi zdi mogoče fajn tud, da je več oseb, to 
skrbništvo mentorstvo, po drugi strani mi je tut simpatično 
zarad tega, ker pol se ve … Recimo skrbnik je lahko res 
osredotočen samo na uradni postopek, mentor pa na vse 
ostalo in tud otrok naveže stik včasih z nekom lažje kokr z 
drugim, ne. In se mi zdi, da če ima pač dve osebi, da je s tem 
večja verjetnost, da se bo lahko z enim … 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T: Več izbire ima. 
M: Več izbire. ne, da se pol poveže oziroma to zaupanje, ne. 
Zarad tega, ker mi smo mel tut pač primere, ko pa se ni mogu 
razvit ta odnos nekega zaupanja, ne in če imaš ti več oseb je 
potem lažje. Tko da, mislim, dal bi se debatirat. Pri kašnih 
primerih je bolš, da je to ena oseba, pri kšnih je boljš, da sta 
dve. 
Pri kšnih primerih se mi zdi, da je treba bit tut mau fleksibilen, 
pa glede na primere pogledat, kaj bi blo bolš, ne. 
T: Saj ravno sem hotla vprašat, ker pri skrbnikih so pač 
določeni, nimajo oni nobene besede pri tem, kdo bo skrbnik, 
ne. Zdaj pri teh mentorjih bi pa verjetno se oni že kaj 
pogovarjali, ne. Recimo ona je bolj taka, oni je bolj taki, ne 
vem, daj z onim se rajši druži. Mislim, imajo kaj vpliva na to, 
ne? 
M: Ja, ja. Pri skrbništvih je pač tko, da dejansko CSD nas 
kontaktira in potem mi, naša organizacija določi kdo bo. 
 
 
 
Zdej na žalost se tut malo odločamo glede na to, kdo ma tisti 
dan več časa, zarad tega, ker država enostavno pove tist dan 
bo pač intervju in potem pogledamo, al gre moja sodelavka al 
grem jst prevzet skrbništvo. 
 
 
Ampak načeloma tko da ja, otrok nima na začetku neke 
besede, ampak če bi v tem postopku ugotovil, da skrbnik ni 
nekdo, ki bi dejansko skrbel za njegove koristi, ma to možnost, 
da zamenja skrbnika, ne. Zdej do zdaj do česa tazga ni pršlo, 
ampak ma to možnost. 
Pri mentrostvih je pa res, da tut dobr, sej lahko tut izbereš 
nekoga ki pa ni tvoj mentor, pa si pol neka tretga izbereš. 
Ampak maš bl odprte roke, tko kt si ti prej rekla. 
T: In ti otroci so potem nastanjeni samo v Azilnem domu, ali 
imajo kake nastanitvene centre posebej za mladoletne? 
M: Ja ne, na žalost kar se tiče otrok, ki so zaprosili za 
mednarodno zaščito, nastanjeni so samo v Azilnem domu. 
 
 
Sicer je tam nek oddelek posebej za t.i. mladoletnike brez 
spremstva, ki se nam pa ne zdi neka rešitev, zaradi tega ker 
dejansko fizično niso ločeni od odraslih, ne, 
 
 
tko da gre v bistvu za neko posebno nadstropje, ampak dostop 
do tega nadstropja imajo pač vsi, ne, in odrasli in vsi, ki so 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nastanjeni v azilnem domu. 
 
 
 
Tko da mi pozivamo državo že neki časa, da bi bilo potrebno, 
da bi bili nastanjeni nekje drugje, kjer bi pač bil tud drugačen 
program skrbi in zaščite za mladoletnike zastavljen. 
 
 
Smo pa mel primer oziroma ta možnost vseeno obstaja, če se 
v kšnih primerih, recimo lansko leto je bil primer, ko je šlo za 
sum trgovine z ljudmi, sicer dokler je bil mladoletnik, je bil v 
Azilnem domu. Čim pa je ta fant dopolnil osemnajst let, ga pa 
je prevzelo Društvo Ključ in so ga potem nastanili v svoje. 
 
 
T: Tako da se pol da tudi s temi zavodi sodelovat? 
M: Je možna razselitev, čeprav to ni neka praksa v Sloveniji no. 
Ni tko razvito, moram priznat, na žalost. 
T: Prej si omenila, da se bojo zgodile neke spremembe v 
zakonu, pa me zanima, če bo to v kaki bližnji prihodnosti, al se 
ve to kdaj naj bi blo? 
M: Ja, ti datumi se ful, ti datumi se ful premikajo. Zdaj blo je … 
S tem smo se začel, ker smo bile tudi nevladne organizacije 
pozvane k sodelovanju in s tem smo začel že lani poleti, ne. So 
bile določene skupine formulirane, oblikovane in smo potem 
razvijal pač neke predloge, smo dajal in tko. In pol takrat se je 
govoril, da bo najkasnej septembra letos, ne. Zdej k se 
september približuje, že slišimo, da septembra verjetno ne bo. 
Tko da zdaj nekako upamo, da bo do konca leta, ampak ni 
nekih garancij, ne. Pri teh zakonih se res ne ve. 
T: Kak pa se tebi osebno zdi, da so ti otroci ne‐ oziroma 
zadovoljni z možnostmi, ki jih dobijo od vas in od Azilnega 
doma za sodelovanje? 
M: Absolutno ne. Zlo težko je .. zlo težko je … 
 
Zdaj bom iskreno povedala. Jaz sem rada skrbnica, je pa zlo 
težko bit skrbnik, ne. Pa ne zato, ker bi ti blo to odveč oziroma 
ker gre za dost odgovorno funkcijo, ampak zarad tega, ker ti 
sistem države dejansko ne omogoča, da bi deloval v 
najboljšem interesu otroka.  
 
 
 
 
Torej niso razviti programi, ni razvita zaščita, kokr jo ti otroci 
dejansko rabijo, ne, 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in potem se borit za neki oziroma nekak uresničit pravice 
otrok, hkrati ti pa sistem to ne omogoča, je zlo taka vloga, ki te 
sčasoma zlo zafrustrira, ne. In otroci, posebi pri otrocih, ki so 
bli v kšnih drugih evropskih državah, ne. 
Zdaj teli, ki pridejo v Slovenijo iz držav kot je Afganistan, 
Kosovo, že vidijo, da je mau drugače. Sicer imajo tud zlo vlka 
pričakovanja ne, Evropa, 
 
tko da se tut v teh momentih zna pokazat, da so zlo razočarani 
s sistemom, ki jim je ponujen oziroma z možnostmi, ki so jim 
ponujene. 
 
 
 
Tko s strani države kot Filantropije, ker oni včasih upajo, da 
Filantropija bo pa rešla zdej vse, ne. 
 
Pričakujejo pač nemogoče stvari, tko da so dost tut na nas 
jezni, tut na skrbnike, ker smatrajo, da bi jim mi morali 
zagotovit nekatere stvari, ampak jih enostavno ne mormo. 
 
Še večje težave oziroma večje nezadovoljstvo smo pa opazl tut 
pri tistih, ki pa so šli iz Slovenije tut v kšne druge države, 
predvsem kšna Skandinavija in so pol bli vrnjeni nazaj in 
potem iz neke zlo visoke ravni skrbi in zaščite pridejo nazaj v 
Slovenijo in so zlo razočarani. 
 
 
Od tega, kje so tam živel, kdo je za njih skrbel, kolko žepnine 
so v bistvu mesečno dobil, da so lahko takoj vključeni v šolo, 
ne vem … En fant zdej govori tri evropske jezike, mislm, zlo 
intenzivno delajo s to populacijo, oziroma no sej ni vse bajno 
tut v teh država, ampak se mi zdi, da pol ko pridejo v Slovenijo, 
da spet padejo na ena taka zlo … suha tla, ne. Al kako bi temu 
rekla, no. 
 
 
Tko da niso zadovoljni, daleč od tega. 
T: Ja, kolko sem jaz opazla, ko sem bla na praksi v Azilnem 
domu, pa pač tu malo, se meni zdi frustrirajoče, da nimajo 
izbire, v smislu zdaj si tu in čakaj pa naredi to al pa to. Če že 
maš dve izbiri sploh, ne. 
M: Ja, to je frustrirajoče za vse, ne. Vse prosilce na splošno, se 
mi zdi, 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da pri mladoletnikih, pa je to še tok bolj, zarad tega, ker še 
nimajo te podpore s strani staršev. 
 
 
 
Niso pa še tolko razviti v tej svoji osebnosti, da bi dejansko 
imeli občutek, da prevzamejo odgovornost za sebe, ne. 
 
 
Tko da ja, zlo frustrirajoče je, ko jim poveš, „glej, zdej si v 
azilnem postopku, vse kar lah nardiš je, da čakaš.“ 
 
 
In imajo pol občutek, da je njihova usoda v bistvu v rokah 
nekoga druzga, 
 
 
hkrati pa dobivajo informacije, da je status begunca dobilo 
zelo malo ljudi v Sloveniji, 
 
 
 
da v bistvu ne morš delat, 
 
 
 
da si odvisen od države, 
 
 
da tut v šolo se vpisat no tako enostavno, če ne poznaš vsaj 
angleškega jezika, oziroma, da se morš začet slovensko zlo hitr 
učit, in posebej v primerih, ko niso pismeni niti v svojih jezikih, 
 
je to zlo frustrirajoče, ko pogledajo, kaj jih v bistvu v 
prihodnosti čaka. Hkrati je pa tko, 
 
da ni nekih zlo intenzivnih programov, da bi se jim dnevno kaj 
dogajalo in to mislim, da Filantropija sicer poskuša. 
 
 
Sam ni nekega programa, da bi ga mi izvajal, da bi oni recimo 
od jutra do večera imeli en tak strukturiran vsakdanjik, kar bi v 
bistvu rabil. 
In na nek način potem visijo v tistem Azilnem domu, ne. Zdaj 
ko so recimo, to so malenkosti, ampak ko to tok spremeni nek 
sistem, ne. Te Urbane (opomba: sistem abonentnega 
plačevanja avtobusnega prevoza v Ljubljanskem mestnem 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prometu, ki je nadomestil predhodne žetone) , k so zdej 
uvedel, ne. K prej so bli žetoni in pol jim daš žeton in pol nekak 
pridejo v mesto. In zdaj so te Urbane in Azilni dom dá, sam če 
gre na Filantropijo, in Filantropija jim vsake tok časa lahko dá 
mal kredita na Urbano, ampak je že zlo otežen ta dostop.  
 
 
 
 
 
 
Že samo pridet do mesta je, am, otežen, ne. 
 
 
Tko da, mislim, na tem področju bi blo treba ogromno narest. 
Se mi zdi, da iz nekega takega celostnega pristopa, ne. Tko 
država kot nevladne inštitucije, ampak nekak se ne nardi 
oziroma se ne premakne. Ne zavidam nikomur, ki pride v 
Slovenijo kot otrok brez spremstva. 

 
oteženost 
gibanja 
zaradi 
spremenjene
ga sistema 
plačevanja 
javnega 
prevoza 
 
otežen 
dostop do 
mesta 
 
potrebne 
spremembe 
iz strani 
države kot 
nevladnih 
organizacij 

 
odvisnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odvisnost 
 
 
slab sistem 
podpore 
 
 

 

7.2 PRILOGA 2: KODIRAN DRUGI INTERVJU 

Intervju z: Marina Uzelac (M) 
Sprašuje: Tina Rajšter (T)   
Datum in kraj: 12.5.2011, pisarna Slovenske Filtropije 

Kode 1. reda  Kode 2. reda 

T: „Ko si omenila glih to (opomba: pred tem je prebrala 
odlomek iz poročila raziskave,), kateri predlog zakona misliš? 
Ker jaz sem zdaj videla zakon iz 2008 in potem je bil še dodatek 
in dodatek Zakona o mednarodni zaščiti.“ 
M: „Ja to je pa neki druzga. Veš, tole, kar imaš ti tlele 
zastavljeno vprašanje, to se nanaša na Direktivo o vračanju. A 
ne, v tej študiji je Evropska komisija takrat dala ponudbo za 
izdelavo te študije, kjer se direktivo o vračanju primerja z 
zakonodajo v posameznih državah in to v bistvu bi naj bilo 
vključeno v Zakonu o tujcih. Torej s tem členom Zakon o 
mednarodni zaščiti nima čisto nič, ne. Te tudi Zakon o tujcih 
zanima?“ 
T: „V sklopu diplome sicer ne, lahko pa še kaj poveš, če je kaj 
pomembnega.“ 
M: „Veš kaj zakon o tujcih je zdej v pripravi, ne. Bile so 
povabljene tud nevladne organizacije, s svojim mnenjem in 
pripombami in predlogom. Zdej določene stvari bojo sprejete, 
oziroma se bojo dal še neki amadmaji. Glede tega ne vem 
točno, kar se tiče tega, na katerem nivoji v procesu 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potrjevanja je zakon. To je šlo zdaj prvič skozi prvo branje, se 
mi zdi. Kako bo to v končni fazi izgledalo, nimamo pojma. V 
glavnem mi že leta predlagamo določene spremembe, kar se 
tiče otrok brez spremstva, ampak do zdaj te spremembe niso 
bile upoštevane. Ampak vsekakor, kakor sem vidla ta zadnji 
predlog, bo še vedno, da... 
Mislim sicer v predlogu piše, da se jih načeloma nastani v 
centru za tujce, če pa je kakšna primernejša nastanitev, kar je 
v bistvu skoraj vse primernejše, ne. Ampak še zmer se pa 
dopušča možnost, v primeru, da te primernejše nastanitve ne 
bo dobil v centru za tujce in glede na to obstoječe stanje, 
kakršno je, ni nekih primernih namestitev, kjer bi se vedelo ok, 
ko pride otrok, ga bomo tja namestil, no kr še naprej neki časa 
potekajo.“ 
T: „Se pravi, ko piše, da je potrebno izboljšati pogoje sprejema, 
povezane z nastanitvijo in socialno‐varstvenimi programi, to ni 
mišljeno za tiste, ki so že v azilnem domu, ampak od trenutka 
ko vstopijo v državo mišljeno?“ 
M: „Veš kaj, jaz mislim, da tale člen se cel čas, cel se nanaša na 
vračanje, na sprejem v matično državo, ne sprejem v 
Slovenijo. 
T: „Aha!“ 
M: „Ja, ker se... v bistvu vse govor... ker gre v bistvu za 
Direktivo o vračanju, ki velja za osebe, ko bodo odstranjene 
oziroma vrnjene. Če greva po vrsti … obstoječa ureditev, 
potreba mladoletnikom brez spremstva zagotovit pomoč 
ustreznih organov še preden se izda odločba o vrnitvi, ne. Ves 
čas v bistvu o vrnitvi govori, zdej … To smo mi napisal takrat, 
ko smo delali to študijo. Sicer da so skrbniki postavljeni, ta 
situacija je še zmer ista, ampak vseen se nam zdi to pač 
premal, da bi bilo treba to še bolj razvit. Da bi bilo treba, 
preden se vrne, zagotoviti primeren sprejem torej dejansko 
tlele govori o sprejemu v matično državo. Zdej, mi smo tudi v 
tej študiji napisal, da Slovenija nima razvitih primernih 
programov vračanja in reintegracije. Zdej je fer, da se glede 
tega pove, da IOM izvaja nek poseben program vračanja. Zdaj 
pred kratkim smo imeli tudi prvi primer mladoletnika, ki je bil 
v to vključen, ampak težko je zdej govort, če bi bilo potrebno 
znotraj tega programa še kaj spremenit, ampak ta program ni 
nič posebej fokusiran na to ranljivo kategorijo. Gre pa v bistvu 
za to, da predstavnik IOM‐a gre skupaj s skrbnikom se 
pogovort z mladoletnikom in se pač ugotovi, zrihta se 
vračanje. Ta mladoletnik ni vrnjen kot nek ilegalc, kot neki 
deportiranec, ampak v okviru tega programa. Po tem se ga pa 
znotraj tega programa IOM v tej državi ga pol spremlja in ga 
poskuša vključiti v šolanje, pomoč pri vzpostavitvi delovnega 
razmerja, da na primer odpre sp.“ 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T: „To si ravno nisem predstavljala, kak bi lahko nek slovenski 
zakon vplival na to, kak bodo z otrokom delali v neki xy državi. 
To mi ni bilo jasno čisto, ta povezava.“ 
M: „Ja, ta slovenski zakon lahko samo določa, da preden se, in 
to je zdej v Zakonu o tujcih, da se mladoletnika brez spremstva 
ne sme vračat, to je v nasprotju s konvencijami, in da mora biti 
zagotovljen primerno, ampak kaj več od tega pa ne določa. To 
pomeni, da tisti, ki z otrokom tlele delajo, morajo zagotovit, da 
pač sprejem organizira. To se pa da organizirati samo v skladu 
s sodelovanjem z organi v tej matični državi, ne. Zdaj v Evropo, 
oziroma druge evropske države imajo dolgoletno tradicijo, kar 
se tega tiče. Predvsem recimo Danska, Rdeči križ.“ 
T: „To je tudi s to organizacijo IOM? Ali različno?“ 
M: „Veš kaj, to so različne, ne. Recimo Danska ma zlo.. Danski 
Rdeči križ ima zlo razvite programe vračanja, za Kosovo 
konkretno vem, ne. IOM je pa tudi zlo prisoten v mnogih 
evropskih državah. Je kr tut dost različnih organizacij, k se s 
tem ukvarjajo.“ 
T: „Verjetno so to bolj mednarodne organizacije, ki imajo bolj... 
večjo moč, kot lokalni center za socialno delo, al pa kaj 
podobnega, ne?“ 
M: „Ja, ker, mednarodna organizacija, to je dobro zarad tega, 
ker ima tudi mrežo, ne. IOM, ki ima pač pisarno v Sloveniji in 
večini evropskih držav, kamor bi se... Dobr, evropskih, kršnih 
drugih, kamor bi se pač otroka vračal, svojo pisarno tudi v tej 
drugi državi in potem je lažje navezat stik in neko sodelovanje. 
Pa nujno je, da so to  pripravljeni posebni programi, ker to ne 
more bi, na podlagi neke dobre volje, ker to se zlo hitr.. To se 
za neki časa lahk tko ostane, ampak slej ko prej... S tem imamo 
take izkušnje, da prej ali slej se pol neha. Ker pač ni dovolj 
kapacitet.“ 
T: „Kaj pa ta IOM, kje imajo pisarno?“ 
M: „Oni so klele v Ljubljani, mislim, da je Parmova. Je pa 
zaposlena samo ena oseba. Zdaj nimam glih najboljše 
informacije v zvezi s tem. Vem da je bila ta pisarna včasih 
močnejša, da je več ljudi delalo, pol zaradi ne vem katerih 
razlogo, se je to zelo skrčlo na eno osebo. Zdaj ne vem, al je 
Dean zaposlen za polni delvni čas, al za polovični. Ampak če te 
kaj več v zvezi s tem programom zanima, je on tapravi.“ 
[Dogovoriva se, da mi posreduje kontakt od pisarne.] 
T: „Pri tem prvem vprašanju, kdo lahko predlaga ministrstvu, 
da otrok potrebuje posebno pomoč, v smislu svetovanja, al pa 
kaj takega, me zanima, kdo od ljudi, ki z njim dela, ne, kdo ima 
to moč?“ 
M: „Zdaj situacija je taka. Vsi, ki smo vpleteni v obravnavo 
mladoletnikov brez spremstva, lahko sprožimo oziroma s 
svojim mnenjem izrazimo, da nek otrok oziroma mladostnik 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izraža določene težave, da rabi tako in drugačno pomoč. 
 
Zdej v azilnem domu obstaja tudi posebna komisija, ki je bla, 
njena vloga je bila predvsem v preteklosti pomembna, zaradi 
tega ker, dokler se ni sprejel ta novela ZMZ‐ja, zakona o 
mednarodni zaščiti, teli naši otroci niso bili izenačeni, kar se 
tiče zdravstvenega varstva z drugimi državljani. To je zdaj 
novost, 
 
 
 
tko da, zdej bo malo manj barier oziroma ovir pri iskanju kšnih 
psihiatričnih ali kašnih drugih takšnih storitev in pomoči. 
 
 
Ampak v preteklosti je bila ta vloga komisije, kjer so bli 
predstavniki ministrstva za zdravje, nevladnih organizacij pa 
azilnega doma prisotni, so pol ugotavljal, ali je pač ta potreba 
oziroma, to kar so pač ugotovil, na kakšen način se osebi 
pomaga in podobno. 
 
Tko da načeloma je to lahko ali socialni delavec iz azilnega 
doma, lahko je skrbnik, lahko je kdorkoli ki pač opazi, da ta 
potreba obstaja. Ampak kaj je pa mogoče naša kritika, oziroma 
opazka na tem področju in to je, 
 
da tovrstni programi pomoči niso zadostno razviti. 
 
Mi pač opažamo primere mladoletnikov, pa ne samo v azilnem 
domu, ampak tudi po tem, ko grejo živeti izven azilnega doma, 
ko pridobijo status, da ni vzpostavljenega nekega sistema 
pomoči in zaščite tem mladoletnikom, glede na težave, ki jih 
izpostavljajo.“ 
T: „To se pravi, to si mi zdaj odgovorila na vprašanje, če je ta 
pomoč potrebna, se pravi po vašem mnenju ni...“ 
M: „A zagotovljena misliš?“ 
T: „Ja, glede na to, kolko oni izražajo, recimo sami kaj rečejo, 
ali tudi, če se opazi, verjetno tudi vsi ne rečejo direktno, joj, jaz 
bi se pa z nekom pogovoril... amm če jim je na voljo dovolj te 
pomoči?“ 
M: „Absolutno ne. Zdaj sicer je fer povedati, 
 
da v preteklosti je v azilnem domu potekal nek program, ki naj 
bi lajšal, na nek način lajšal bivanje prosilcem oz zagotovil 
neko kvalitetnejše bivanje. 
V okviru tega programa je bil zagotovljen tudi, mislim, da je bil 
psihiater, tudi tovrstna pomoč. To je izvajal Arks, ampak se je 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ta program... 
Vezani smo na te javne razpise in potem pač ta program se 
neha in 
 
 
novembra se je pač nehal z tem programom in od takrat ni nč. 
Tako da recimo če bi šla v azilni dom vprašat, bi oni rekli, da je 
takrat bilo vse super zagotovljeno, 
 
zdej pa sicer je luknja in zdej je manjko in zdej spet bo, ne. Ker 
so ti javni razpisi. Ampak jaz mislim, da kar je problem tega 
področja v Sloveniji, 
da ni sistemsko zastavljeno, ne. 
Tovrstno pomoč tem otrokom, glede na to, da je lajf čist od 
štarta, ne glede ... 
 
V individualnosti se vsak razlikuje, ampak že v štartu lahko 
vemo, da gre tu za populacijo, ki je lahko zelo travmatizirana. 
Vsi so do dolečene mere, al zaradi razmer, v katerih so prej 
živeli, zarad težke poti, v kateri so bli, na kašn način so 
potoval, 
 
in bi bilo potrebno vzpostavit nek tak sistem, da ko otrok pride 
in se oceni njegovo stanje, pogovor z njim, da se avtomatično 
ve, se vključi v tako .. ne vem, svetovalni center.“ 
T: „Da so možnosti, obstajajo ...“ 
M: „Da so možnosti, odprte možnosti, ne pa da se z vsakim 
primerom, vedno znova vprašamo, kam ga vključit, na kak 
način ga vključiti, pa vedno so ena in iste težave, ker 
prevajalca ni pa take stvari.“ 
T: „Kaj pa ti ko so, recimo Društvo Ključ si mi zadnjič omenjala, 
ki včasih vskoči oziroma si rekla, da je bil en primer. Bi bila 
kaka možnost, da bi se otroke sprejelo, ne da bi šli v azilni 
dom, ampak da bi recimo bili v neki stanovanjski skupini, ne. 
Se da to recimo vsaj za enega urediti? Ne vem, kake težave bi 
on moral imeti, da bi ga sprejeli v neko tako skupino?“ 
M: „Ja, zdaj o tem, da bi ti otroci morali živeti nekje drugje, to 
se že po mojem govori odkar sem jaz na filantropiji, najmanj 6 
let, ne. 
 
Takrat, filantropija je dala tudi predlog prav projekta za 
nastanitveni center za otroke brez spremstva, pa nekak ni bil 
sprejet, no. Na MNZ, na MSZ, MOL, na vse smo se obrnil za to 
možnost, pa nekak nismo bli … niso pač, se jim ni zdel 
smiselno. 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Ampak zdaj se pa časi spreminjajo in tudi sam azilni dom vidi, 
da glede na populacijo, ki jo imajo … Zarad tega, ker mormo se 
zavedat, recimo lansko leto, pa še zmer ne, je situacija mal 
drugačna. Zaradi tega ker je vedno več teh otrok, ti otroci 
prihajajo iz kriznih območji, kokr je Afganistan, kšne afriške 
države in to so fantje, ki tud ostajajo dalj v Sloveniji. Prej je 
bilo to veliko bolje prehodno, za kakšen teden so prišli, pa so 
odšli, ne. Zdaj mamo pa še kr par mescev recimo petnajst 
mladoletnikov, dvanajst do petnajst. 
Glede na razmere v katerih živijo in pogoje ki jih imajo, prihaja 
tudi med njimi do raznovrstnih konfliktov, 
 
sistem ne omogoča določenih stvari, ki jih pač rabijo, glede na 
potrebe, ki jih imajo. 
 
 
Azilni dom se je tudi začel zavedat, da bi bilo fajn, da imajo ti 
otroci neko posebno nastanitev in se govori o tej stanovanjski 
skupini recimo zdaj intenzivno že par mesecev, tko da niso 
zdaj več nevladne, ki to govorijo, ampak tudi ministrstvo o tem 
razmišlja. 
 
 
Smo pa prišli tako daleč, da se zdaj ustanavlja oz. se bo 
ustanovila stanovanjska skupina za otroke, ki imajo status. Se 
pravi te, ki imajo status in gredo pol živet izven azilnega doma. 
V preteklosti pa so bili ti otroci … Tri primere smo imel, ko so 
bili otroci vključeni v stanovanjsko skupino v Postojni, ne. Zdaj 
kar se tiče samih prosilcev pa zaenkrat ni. Mi smo sicer upali, 
da bo s tem projektom, ko bo ta nastanitveni center, mislim ta 
posebna stanovanjska skupina za te s statusom, da bodo 
vključeni tudi prosilci, ne, zdaj razpis še ni zunaj, po zadnjih 
informacijah, ki jih imamo tudi najverjetneje ne bojo. Tko da 
prosilci, ti otroci še zmer ostajajo v azilnem domu. 
 
 
Zdaj če bi se … Problem je v tem, ker ni sistemsko, ne. 
 
 
Zdaj načeloma lahko se identificira en primer, ki bi izstopal od 
ostalih. Veš vsi so... vsi bi rabil, samo 
 
 
sistem je pač tak, da če bi identificiral enega izmed njih, ki bi 
najbolj rabil, kokr je bil en primer, takrat ko sem omenjala 
društvo Ključ. Za njega se da prošnjo za razselitev in se ga 
nastani v primernejše inštitucije. Sam da bi pa vse, skupina 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vseh desetih, no petnajstih, razporedili, tovrstnega 
sodelovanja ni, ne. 
Med temi stanovanjskimi skupinami in ministrstvi, tako da jaz 
mislim, da sicer se kažejo določene spremembe, ozaveščenost, 
v smislu, da bi bilo to potrebno, na višjem nivoju in se o tem 
vedno več govori, pa zaenkrat prosilci kot skupina, kot taki 
ostajajo v azilnem domu, no.“ 
T: „Pa verjetno, kak se jaz tam spomnim, zdaj so verjetno tudi 
recimo dva ali trije na sobo. So že zaradi tega na trnih, se 
kregajo?“ 
M: „Ja, kregajo se pa veš kaj, tenzije so, kr.. sej to je zelo 
normalno, ker so si med sabo zelo različni in 
 
 
nimajo te celodnevne oskrbe in nekega suporta, veš, da bi se z 
njimi ukvarjala socialna služba, da bi bilo delo določeno. Tko 
da zdaj se je sicer mau umiril, 
 
 
ampak recimo dva mesca nazaj je bila grozna situacija. Tudi 
policija je bila zelo pogosto v azilnem domu, med njimi so bile 
tudi take grozne tenzije, da smo se že res spraševali, kam bo 
to vse skupaj pripeljalo.“ 
T: „So še vedno samo fantje?“ 
M: „Ja punc imamo zelo malo. Zdaj mislim, da lani smo imel 
dve punci in to se nam je prvič zgodil, da sta bili dve 
mladoletni punci iz Afganistana in sta obedve bile v paru, bili 
sta poročeni. Mislim, da ne prav uradno, ali celo uradno, samo 
nista imeli s sabo poročnega lista. Tako da lani sta bili dve, 
letos pa še nobena. Zdaj trenutno so res samo fantje, ker ti 
punci sta šli naprej.“ 
T: „To sem še hotla vprašat, ko so te možnosti pomoči oz. 
podpore za slovensko mladino, če se oni tudi, če jih kaj 
preusmerite, če to kaj koristijo? Je jezik ovira?“ 
M: „A to misliš posebno ...“ 
T: „Ko so ti recimo, center za pomoč mladim je v Mariboru, ko 
lahko mladostniki pridejo in izrazijo stisko.“ 
M: „Tko je, zdaj neke možnosti obstajajo, neki centri. 
Filantropija občasno, veliko premal, mislim, mislim filantropija 
nima kapacitet, da bi to zagotavljali, 
 
 
smo probali recimo ta center Črnuški ČMC al bežigrajski, vsak 
mesec nam pošljejo urnik, kašne aktivnosti organizirajo in 
občasno naše fante povežemo z njimi. 
 
Samo tega je ful premal, tega je ful premal tud s strani 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azilnega doma je premal tega povezovanja z obstoječimi 
organizacijami na tem področju. Bi bilo treba milijonkrat več 
narest. 
 
Smo se velikrat … Jaz mislim, čisto iskreno povedano, gre 
kritika tako vladnim kot nevladnim organizacijam, da se pač 
neke obstoječe mreže ne izkoristijo, zato da bi te fante 
vključevali v njih, tko da tlele bi bilo potrebno več 
povezovanja.“ 
T: „Izražajo potrebo po svetovanju, pogovoru?“ 
M: „Ja, to je odvisno. Zelo odvisno od primera do primera. 
Kakšni so zelo odprti pa tut izražajo ne. Recimo imamo enga 
fanta, ki je rekel, da takoj k začuti, da ima kšn problem, ali da 
ima, da čuti neko stisko, da rabi nekoga, da se z nekom 
pogovori. 
 
In potem je to skrbnica, al pride na filantropijo, al pač različno, 
nekateri tudi socialnemu delavcu v azilnem domu. 
 
 
Kšni pa držijo to v seb, ne. Skratka, tud neko raziskavo, ki sem 
jo zaključevala, 
 
s podobno temo, pa sem se pogovarjala z enim fantom, ki je 
rekel, da ni navajen, ne. On prej, ko je živel v svoji državi, ni bil 
navajen delit problemov, svojo stisko, in je rekel, da je res, da 
ne more. Enostavno se ne čuti dobro, če bi pršo do skrbnice in 
bi rekel, rabm to in to. Eni držijo v seb. Tako da zdele zelo 
različno, no.“ 
T: „Se pravi te podporne osebe, ki so okoli njega, so pa ta 
skrbnik, zakoniti zastopnik, socialni delavec?“ 
M: „Zelo so različni. Eni bolj začutijo socialne delavce, ne zdej. 
V okviru psihosocialne službe je prav ena oseba, to je 
psihologinja Majda, ki je nekako odgovorna za oddelek za 
mladoletnike. Am, ampak se ne obračajo po mojem sam na 
njo. Obračajo se po mojem, k nje ni, tudi na kšne druge 
socialne delavce, ki so takrat prisotni, drugače pa zakonti 
zastopnik. Doskrat se pa obračajo tudi na filantropijo, ne. Zdej, 
am, zelo pogosto, tudi če jz in Živa nisva skrbnici, pridejo in 
povedo.  
Zdej situacija je majhno spremenjena. Tega verjetno ne veš. 
Marca se je filantropija odločila, da ne bo več prevzemala 
skrbništva. To je bla pač neka taka zlo težka odločitev 
filantropije, smo tudi zlo dolg razmišljal, ampak to začasno, ne. 
 
Zdaj za te nove fante. Ki prihajajo, v glavnem so fantje, 
prevzema skrbništvo Center za socialno delo Vič, ki je pač 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odgovorno za azilni dom.“ 
T: „Torej zdaj oni iščejo skrbnike?“ 
M: „Ja prej je bil dogovor, da avtomatično to ureja filantropija, 
oni so samo pooblastili filantropijo, mi pa znotraj filantropije 
konkretno fizično osebo. Zdaj pa center za socialno delo po 
službeni dolžnosti prevzema sam, ker drugih skrbnikov ni, da 
bi prevzemal.“ 
T: „Zakaj ste se pa tako odločili?“ 
M: To je bilo v času teh največjih tenzij v azilnem domu. Vedno 
več teh primerov je bilo, tko da smo mel zlo majhne 
kapacitete in finančno podporo s strani države. In smo 
ugotovili, da je vsega preveč, plus to, da smo ugotovili, da 
sistem ... 
 
 
Ne ugotovil, to smo hotl nekak ponovno opozorit državo, da 
 
 
sistem, kakršen je, skrb in zaščita za te otroke pač ni ok. 
 
Zarad tega, ker dejstvo je, da skrbnik, njegova naloga je pač, 
delovanje v najboljšem interesu otroka, ne. In če ti kot skrbnik 
želiš delovat v najboljšem interesu otroka in doobro veš, kaj bi 
bilo v njegovem najboljšem interesu, sistem pa ti tega ne 
omogoča, 
 
 
 
je to neki zlo zlo frustrirajoče, ne. 
 
 
In smo ugotovil pač, da se vrtimo v nekem začaranem krogu, 
pa tud mladoletniki so svojo neko jezo v tisti fazi začel na 
filantropijo oziroma na skrbnike, ta svoj bes, 
 
ker so pač smatral, da smo mi tisti, ki bi morali zagotovit, da bi 
bil pač sistem boljši in smo rekl, zdej je pa preveč, ne. In smo 
hotl na nek način ... 
 
 
dejansko smo bili potisnjeni nekak na rob in smo rekl, ok zdej 
pa mi rabmo mau … [stopi pol koraka nazaj in z rokami pred 
seboj nakaže prostor]. Ane, mau korak nazaj, da bi šlo nekako 
naprej. 
 
 
S tem da smo še naprej, še naprej izvajamo tud skrbništva, še 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kakšnih petnajst fantov imamo, ne.“ 
T: „Še od prej?“ 
 
M: „Še od prej. Nismo želeli prekinit. Mamo skrbništvo v 
centru za tujce, za fante, ki dobijo status, v azilnem domu jih 
mamo še približno dvanajst še zmeraj pod skrbništvom in smo 
rekli, da zaenkrat je to to, kar bomo delal, potem naprej, 
bomo pa videl, no.“ 
T: „Aha, tako da še ni določeno, kdaj bote spet začeli?“ 
M: „Ne, to smo kr tako nekako odprto pustil, to so nas tud na 
ministrstvu spraševal, če kej vemo, pa smo rekl, da to je 
odvisno od situacije, 
 
zarad tega, ker čakamo te programi, da se bodo začeli izvajat, 
te razpisi, ki sem tut prej omenjala, da se bo pač neki … Tut 
neke organizacije se bodo javle in na ta način se bo pač nudil 
tut nek dodaten suport mladoletnikom, ko pač, do zdaj tega ni 
blo, ne vem kake prostočasne aktivnosti. 
 
Ker že prej oziroma zdej se glede vsega oni obračajo na 
skrbnika.  
 
 
 
Ker naloga zakonitega zastopnika je, da še vedno sam 
zastopanje v postopku, samo otrok rabi tut urbano, da gre 
ven, lah želi trenirat, hrana mu ni všeč, med sabo se tepejo 
 
 
 
in so pol vse, na skrbnika so prenašal, ne. 
 
 
Zdej mi upamo, da mogoče s temi programi, se bodo malo 
sprostil, da pol skrbnik lahko tud usmerja, ok pejd tja, ti bo ta 
oseba zagotovila ... in tako. Bomo pa videli, no.“ 
T: „Se pravi ste bili zlo obremenjeni, ne?“ 
M: „Ja, ja.“ 
T: „Obstaja razlika med časom, ki ga dejansko namenite 
skrbništvu, zdaj ti si še skrbnica?“ 
M: „Jaz sem trenutno enemu fantu s statusom, Živa zdej 
trenutno ni nobenmu, ker ta njen fant je dopolnil osemnajst 
let, ampak stvar filantropije je tak... Mi tudi širše 
zagotavljamo, ne samo podpora... Načeloma, če smo nekomu 
skrbniki, se ta podpora še naprej nadaljuje. Nisi pač uradno 
skrbnik, ampak ta oseba se še naprej na tebe obrača in mi na 
isti način pač nudimo pomoč in podporo. Tako da je 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trenutno... Živa res nima nobenga skrbništva, ampak se s celim 
kupom bivših bivših mladoletnikov ukvarja. 
 
Tko da zdaj trenutno v postopku imamo Aido edino.“ 
T: “Kolko časa pa se potem še zatekajo sem, ko so že 
polnoletni?“ 
M: „Zlo odvisno ne. Nekateri rabijo to podporo kr še neki časa. 
Lahko bi ocenil kšni že, kaj pa vem, tud tri štir leta po tem, ne, 
ampak to so tisti fantje, ki še zmer v šolo hodijo, ne. Kukr pol 
enkrat, ko se zaposlijo in postanejo malo bolj samostojni, se 
vid ta, nek upad, da začnejo bolj samostojno, pa da ne rabijo 
več tovrstne pomoči. Ampak teli naši fantje kar neki časa še 
hodijo v šolo in … Zlo odvisno, veš, kšni pol leta, kšni eno leto, 
kšni štir leta, tko da je zlo težko povedat.“ 
T: „V vsakem primeru se pa ne konča kr tak ne, ok, zdaj pa 
leti.“ 
M: “Ne, to je čist odločitev filantropije, ker se nam zdi pač 
prav.“ 
T: „Na kak način izražajo to potrebo po pomoči si že povedala, 
da eni že povejo, pri enih pa vi tud opazite, pa jim potem kaj 
rečete, ne?“ 
M: „Ja ja, zlo odvisno, ne pri tistih odprtih že veš, da bodo 
sami pršli. Oziroma še preden ti sploh ugotoviš, da on kaj rabi, 
je on že tu. Pol pa še pove, ne. 
 
 
Pri kšnih smo pa mi bolj pozorni. Vsi k smo vpleteni se vsake 
tok časa vsedemo, mislim zlo se pogovarjamo. 
 
 
 
 
 
Ker to je tako delo, k je potrebno deljenje informacij in 
usklajevanje in se pogovarjamo ok jaz sem opazil to, kaj pa ti 
mislš. Pač skupno se odločmo, kaj bo treba narest. 
 
Mladoletniku pač predlagamo oziroma ga vprašamo. Sicer nek 
tak primeren odziv, ker ne želimo da bi.. Ane kr pri nekaterih 
pa vidimo, da bi rabil tut psihiatrično pomoč, ne pa je vedno 
tista dilema, na kakšen način to mladoletniku predstaviti, da 
se ne bi čutil... Ker je vseen to lahko neka stigma. Tko da ja. 
Odvisno, ne.“ 
T: „Ja še to, no, 
v kolikšni meri in na kakšen način se njihova mnenja 
upoštevajo pri formiranju zakonodaje?“ 
M: „Hm, v nobeni … hmmm. Bom govorila konkretno ne za 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nevladne na splošno, ampak za našo organizacijo. 
 
Zlo so nam pomembna njihovo mnenje, njihove želje, njihove 
potrebe, ki jih opažamo in jih tut sami izražajo. In se mi zdi da 
potem tud na podlagi tega mi oblikujemo naše predloge, ko 
smo pač kot nevladne organizacije prisotni, posebej pač zdaj 
odkar je ta nova vlada nas vabi s svojimi mnenji in predlogi in 
do določene mere tud upošteva, ampak samo do določene, 
daleč od tega, kar bi mi želeli. 
 
Ni pa tko direktno, ne, ni pa tko narjen, da bi recimo ob tem, 
ko bi sedel predstavnik nevladne organizacije in govoril svoje 
mnenje, da bi bil tud predstavni .. da bi imela tud ta skupina 
nekega svojega predstavnika in bi recimo mladoletniki brez 
spremstva izrazili svoje mnenje. To je tko, na tak način takega 
vpliva ni. 
 
Definitivno pa preko nas, ker mislim, da se zlo dobr zavedamo, 
kakšne potrebe imajo pa želje in jih tud mi upoštevamo pri 
svojem delo in na nek način tudi prek naših predlogov pridejo 
do gor.“ 
T: „Se pravi ta Center za socialno delo Vič to vse ureja. Me 
zanima kak ocenjujete njihovo angažiranost za mladoletnike?“ 
M: „Ja sej to bi lahko na splošno, zdaj ne bi govorila sam o 
centru, ker recimo za Postojno, Center za tujce, center za 
socialno delo potem za te, ki dobijo status, in grejo živet v 
integracijsko hišo v Moste pa to, ammm … Mi ocenjujemo pač 
da njihova vloga ni prau aktivna. Zdej dokler niso tud oni mogl 
prevzemat skrbništva po službeni dolžnosti, zdej Moste je v 
dveh primerih, k sta fanta dobila status. 
 
Pa Center za socialno delo je zdej v parih mescih je tut par 
primerov prevzel, je bila njihova vloga dejansko sam ta, da so 
izdal odločbo, torej ta papirologija, birokracija, da je tej 
birokraciji zadoščeno, in pol se oni velik s tem ne ukvarjajo, ne. 
Tko da to je blo čist neki … 
Niso se vključeval v neko iskanje dolgoročnih rešitev, tovrstno 
sodelovanje pač ni vzpostavljeno, ne. Tko da … „ 
T: „In ti skrbniki, ki so zdaj na novo, imajo kake izkušnje, ali so 
usposobljeni oz. imajo določen profil?“ 
 
M: „Ja, veš kaj zdaj ZDR niti ne določa tko natančno neke 
kompetence, ki bi jih skrbnik mogu met. ZDR sam določa v 
parih alinejah kdo skrbnik ne more bit, ne. Ne vem, da mu ne 
sme bit odvzeta roditeljska pravica pa take stvari, nekaj takih 
alinej je. Zdej novi Zakon o mednarodni zaščiti, ne vem, če si 
pogledala, prav določa, da bo moral, poleg teh pogojev, tut it 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skoz neko usposabljanje, nekaj določenega znanja bo moral 
osvojiti in potem bo uvrščen na neko listo, ki bo na voljo v teh 
centrih. Tko da nek nivo za zdaj zviša, ne, ampak to je samo za 
prosilce za azil, to so malo tko nespretno... ker za begunce to 
ne velja... Kaj je že bilo vprašanje?“ 
T: „O angažiranosti.“ 
M: „Aja, Ja! Zdaj konkretno je pač situacija taka, da je to ena 
oseba na CSDju, tista ki je prej, Liliana, gospa Liliana, ki je prej 
izdajala odločbe, zdaj ona more fizično it v azilni dom in bit 
prisotna, ne. 
 
Sam mi ocenjujemo, da definitivno skrbništva ne morejo bit na 
ta način, ker morš bit velik bl fleksibilen, velik bl prisoten, bit 
ob otroku, da dejansko lahko zagotavljaš ...“ 
T: „No, ampak oni dobivajo ljudi od zunaj, ne?“ 
M: „Ne, ona.“ 
T: „Ona, za vse?“ 
M: „Sej jih ni tolk, odkar je filantropija nehala delat, mislim, da 
je Lilijana prevzela mogoče 6, 7 primerov. To pomeni ne, to 
pomeni tko. A veš, to je zlo tako odprto, tako diskutabilno 
področje, ker dejansko skrbnik oziroma zakoniti zastopnik, 
kokr je zdej zapeljano, dokler ne bo te spremembe v smislu 
usposabljanja pa to, ti zastopaš otroka v postopkih 
pridobivanja mednarodne zaščite, dejansko tvoja naloga kot 
skrbnika je, da si prisoten pri teh osebnih razgovorih, to je 
zahteva, mislim pogoj s strani zakona, potem pa pač da se 
angažiraš pri pomoči v zvezi s tem postopkom, ne. Zdaj pa 
zakon nič ne določa, kaj pa zdaj to pomeni, ne. To pomeni, da 
si lah sam tam fizično dve uri prisoten, pa nič več. To je neki 
minimum, ne. 
 
Zdej filantropija je klele nadgradila vse to, filantropija je velik 
več nardila, zarad tega, ker so pač potrebe teh otrok ful večje, 
ne, v smislu, da pripravijo otroka na osebni razgovor, je redno 
v kontaktu z inšpektorjem, in pol mimo postopka še vse 
ostalo, kar bi bilo potrebno za otroka.“ 
T: „Inšpektor je tisti, ki odloča o prošnji?“ 
M: „Ja, decision‐maker, ja. Tko da, kokr mi spremljamo delo 
centra za socialno delo, ker nam je to področje pomembno, in 
še zmeri želimo vedet, kako se izvaja, pač Lilijana pride tja na 
te podaje vloge, kaj velik več pa se ne vključujejo v to, ne. 
 
 
Tko da js mislm, da ti standardi, ki jih je filantropija prej 
vzpostavla … Ampak zarad tega nas je tud zmanjkal, ne, ker 
smo delal več, kokr pa zakon zahteva in kokr smo lahko. Se je 
pa zdej zminimaliziral, ne.“ 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T: „Takrat ko sva se pogovarjali, si omenjala mentorstvo. Ste 
to zaštartali?“ 
M: „Mentorstvo pa je en tak projekt, ki smo ga sicer dali na 
papir in potem smo določen čas in energijo posvetil temu, da 
smo par prostovoljcev peljal kot mentorje in so dejansko 
izvajal mentorstvo za par primerov otrok, pol je pa na žalost to 
malo zamrlo ne. Zarad tega, ker dejansko morš ti pol to idejo 
nekak spravt v prakso, ne. In to je treba kr neki časa pa 
energije, ampak nas je nekak zmanjkal, tko da ni šlo. 
 
 
Definitivno je to nekaj,kar je za filantropijo zlo aktualno, v 
prihodnosti želimo pač to razvijat, ampak zaenkrat se odpirajo 
neke druge stvari in smo dali malo na stranski tir.“ 
T: „Kje vidite pomanjkljivosti in možnosti participacije 
mladoletnih? Prej si povedala glede odločanja na zakonodajni 
ravni, zdaj me zanimajo bolj vsakdanje stvari.“ 
M: „Zdaj tko je, ne. Zdaj oni lahko izrazijo svoja mnenja, ne. 
Oni lahko pridejo in do skrbnika in do socialne delavke. 
 
 
 
 
 
Hrana je ena taka večna tema v azilnem domu. Mislim, da 
prosilci že par let govorijo, da je hrana v azilnem domu .. niti 
količinsko, niti, kar se tiče okusa, da res ni v redu, ne. 
 
 
Tko da oni imajo pravico povedat, ne. Jaz tudi, recimo z vodjo 
azilnega doma … 
 
 
 
so rekl, da imajo tam tud nek nabiralniček, da lahko predloge 
pa pritožbe notr vržejo anonimno, če se ne želijo izpostavit. 
 
 
Potem malo pa neke redne tako imenovane domske 
skupnosti, 
kjer imajo prosilci dejansko možnost, da izrazijo, svoja mnenja, 
ne. Torej, neka možnost se mi zdi, da načeloma jim je 
omogočena. Oni lahko gredo tudi do vodje azilnega doma. 
 
Sam … zlo mal se zgodi, ne, zlo mal se spremeni. Zdaj v 
azilnem domu, vem, da so skušali malo prirediti tudi hrano, pa 
recimo ni svinjine pa take stvari, ki je zlo pomembno tud za 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prosilce. Ampak neki večjih sprememb pa ni, ne. 
 
Am... definitivno oni nimajo take moči, mladoletniki nimajo 
take moči, da bi sokreirali svoje življenje, svoj vsakdan, 
definitivno ne.“ 
T: „Da bi se sami angažirali?“ 
 
 
M: „Ja ... Ni, ni ni teh možnosti ni, oni živijo pač v instituciji, 
kjer obstaja nek določen režim. Sicer je do določene mere  
fleksibilen, v smislu, ok, od zjutraj od šestih do triindvajsetih si 
lahko  zuni, ampak ponoči morš bit notr. Če pa vzameš 
dovolilnico, is pa lahko tut celo noč, ne. Tko da so neke nianse, 
da se jim da ta možnost, če hočejo bit čez noč. Ampak v 
smislu, da .. ne vem, v smislu, da bi se jim dalo več možnosti, 
recimo, da lahko živite v azilnem domu, al pa nekje drugje. 
Tega pač ne, da bi imeli obroke drugače kot trikrat na dan po 
eno uro al pa da bi se sami lahko odločali, kar se tiče prostega 
časa. 
 
Ker oni dejansko so zlo odvisni od azilnega doma pa nevladnih 
organizacij. Kar jim mi ponudmo, ane, če jih mi pokličemo al 
pa azilni dom, al pa kašne druge organizacije, če gre z nami 
živalski vrt, oni lahko rečejo, ja. 
 
V tem smislu se lahk odločijo, ne. Tko da bi pa oni rekl, jaz bi 
šel pa tja, v smislu, da oni kreirajo kšn program, tega pa, teh 
možnosti pa ni. 
 
Zdej mi imamo sicer en program, ampak to je spet za te s 
statusom. Zdaj organiziramo... pač recimo vprašamo, pač 
hočete it v kino al pa kaj. Ampak za prosilce pa to ne obstaja, 
 
 
kar se tiče šole je pa tko ne. Dejansko se jih vpraša, če želijo 
hodt v šolo. Se pol vpiše v ta osnovnošolski program Cene 
Štupar. S tem, da zdej tut niso vsi vključeni, zarad tega, ker v 
Cene Štupar jih imajo dovolj, preveč, in zdaj ne morejo, zdaj 
imamo pač par fantov, ki sploh ne morjo v šolo hodit. Tko da 
se jih recimo glede šole ne sili, lahko izrazijo, da hodijo ali ne. 
Velik problem so urbane. Zdej čez poletje je sicer lažje, k se 
lahko pač s kolesom prevažajo al kšni tudi pešačijo. Samo 
zima, zima je res velik problem, ker jim azilni dom po nekem 
pravilniku ne omogoča urbane za ne... ne vem, da gre v 
športne klube, al pa prostočasne aktivnost, če se hočejo srečat 
s prjatli. Tko da so zlo odvisni, ne. Kle filantropija škuša malo 
flikat pa jim dajemo iz teh nekih programov za urbane, tko da 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lahko na trening hodijo. Zlo so v enem takem nezavidljivem 
položaju. Tako da kar se tega tiče, recimo tko k si prej sama 
rekla, ne. če bi bili nastanjeni nekje izven azilnega doma, da bi 
bil mal drugačen režim, da bi se vzpostavljal programi 
prilagojeni tako njihovim problemom, kot nekim splošnim 
potrebam, ki jih imajo mladostniki kot taki na splošno. To je 
daleč od tega, kokr bi pač moral bit.“ 
T: „Pač da se, … ti fantje so verjetno kot mladostniki že sami po 
sebi posebna populacija, to da bi rabli neko drugo obravnavo.“ 
M: „Točno to, že, am … tut glede na leta, ne. Tut če pogledaš 
naše vrstnike teg let, majo … To da jih daš v neko inštitucijo, 
kjer morajo upoštevat neka pravila pa nimajo pač možnost 
odločat, dejansko nimajo občutka, veš, 
 
oni imajo dejansko občutek, da je njihovo življenje že kot tako, 
odvisno od nekoga drzga. Že ker čakajo na odločitev od 
ministrstva za notranje zadeve, če bojo oni v Sloveniji lahko 
ostal al pa ne, ne. Že to da se na nek način s to odločitvojo 
odločajo o njihovem življenju. Že to je neki generalnega. Pa 
tudi glede vsakdana, kaj boš jedel, kam boš šel, kaj boš 
zjutri,kaj boš zvečer, veš... Bi si lahko kupu kaj za oblečt? Ne ne 
bo, zarad tega, ker nima niti žepnine, ne. 
Zdej sicer je z novim ZMZjem določeno, da so upravičeni do 
žepnine, ampak se čaka sklep vlade o višini te žepnine, in to se 
čaka že par mescev. In ne vemo, kaj se dogaja. Sicer tudi, ko 
bo žepnina, bo to neki simbolnega. 
 
Oni s tem denarjem si ne bojo mogl nevem kaj. Ampak 
enostavno, nč, ne. Ti si, ne vem, si želiš kupit kokakolo, hočš se 
s prjatli srečat, hočš si majco kupt, hočš trenirat, amm ... 
tekvando, al kar koli. Biti odvisn od drugih ljudi, ne. 
 
In če maš ti v seb nek tak, ne vem, al se temu lahko reče 
ponos, al karkoli, da ne boš za vsako stvar prosjačil, oziroma te 
je že sram, a veš, si tiho.“ 
T: „Koliko pa jih je trenutno?“ 
M: „Ja, veš v azilnem domu jih je trenutno skupaj s temi, ki jih 
mi mamo, pa še center za socialno celo .. veš kaj, približn ti 
govorim, ampak tam okoli petnajst bi jih morali boti, no. 
 
 
Am, pa kr ostajajo, no. Veš, ni več tok prehodov.“ 
T: „Aha! Ker vse informacije, ki sem jih zasledila, so govorile, 
da število upada. Zdaj se bo to obrnilo?“ 
M: „Veš kaj, različne zgodbe so, ne. Zdaj eni … To verjetn veš, 
da je leta 2008 Slovenija Hrvaško razglasila za varno tretjo 
državo, ampak do zdaj … Vglavnem začela je pa ta ukrep 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decembra, ne. Se pravi od 2008 do decembra Slovenija ni 
izvajala tega ukrepa. Zdej so to začeli  izvajat, tko da dost teh 
mladoletnikov, ki pridejo v Slovenijo, če pridejo skozi Hrvaško, 
oziroma, če so bli na Hrvaškem že prosilci za azil, jih Slovenija 
vrne nazaj na Hrvaško. Tko da je tut ta trend drugačen kot prej 
in dost mladoletnikov je tud vrnjenih na Hrvaško. 
Ampak tud če sam pogledamo te, k ostajajo v Sloveniji, k so že 
nakj časa, je vidna razlika. Sicer pa večina od njih itak ni hotla 
pridt v Slovenijo, tko da je tudi … Razmišljajo, a bi blo bolš, da 
grejo naprej, ane. 
 
Pa da zarad prstnih odtisov, dost je tut takih, ki so vrnjeni iz 
drugih držav. Tega je tud več. Z Norveške zdaj na veliko 
vračajo in tega v preteklosti ni bilo tok, ampak očitno so 
postali malo bolj restriktivni. Tko da iz tega stališča jih je dost 
več. 
 
Zarad tega se mogoče ta trend, se vid neka razlika, tudi v času 
bivanja v azilnem domu.“ 
T: „Koliko časa pa so v azilnem domu?“ 
 
M: „Zlo odvisno, ane. zdej postopki načeloma, kokr smo 
opažal zadnja leta, ti fantje, ki so dobili statuse lani, so bli 
mogoče pol leta, je trajal postopek. Drugač pa, različno. En 
fant je zdaj če več kot eno leto pa pol, ne, skor že dve leti v 
postopku. Posebej če greš na sodišče, pa se vračajo primeri, se 
takoj zavleče. Ampak načeloma, se dela na tem, da bi se 
postopki končali nekje med šestimi meseci in enim letom.“ 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7.3 PRILOGA 3: KATEGORIJE 
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 termin za MBS 

ranljivost 

potrebe 

zadovoljstvo MBS 

najboljši interes otroka 

negotovost 

izražanje stiske 

napetosti 

podporne osebe 

pričakovanja 

Potrebe in ranljivost MBS 

potreba po podpori 

strokovnjaki za MBS Kdo z njimi dela 

laiki za MBS 

način dela Način dela 

način obravnave 

usposobljenost za delo 

usposobljenost skrb države 

Usposobljenost za delo z MBS 

usposobljenost prostovoljcev 

povezanost med SF in MBS Odnos med MBS in SF 

zaupanje med SF in MBS 

skrbništvo 

potek skrbništva 

naloge skrbnika 

zagovorniki na SF 

Skrbništvo in zastopništvo 

naloge zakonitega zastopnika 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pomen zastopništva 

zastopništvo 

skrbništvo in zastopništvo 

razširjene odgovornosti skrbnika 

obseg dela zastopnikov 

zagovorništvo 

prekinjena skrbništva 

stara skrbništva 

 

omejitve skrbništva 

jezik 

uradni prevajalec 

Komunikacija 

druge poti komuniciranja 

neangažiranost države 

vloga MNZ 

neodzivnost države 

komisija 

Država 

spremembe ZMZ 

naloge CSD 

angažiranost CSD 

CSD 

nadzor CSD nad SF 

slab sistem podpore 

skrb za duševno zdravje MBS 

neenakost 

odvisnost od javnega financiranja 

Sistem podpore 

medorganizacijsko sodelovanje 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število MBS 

nastanitev 

razselitev 

hrana 

Nastanitev 

čas bivanja 

možnosti izbire 

odvisnost 

izražanje stiske 

izražanje mnenj 

Participacija 

vpliv 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7.4 PRILOGA 4: VPRAŠANJA ZA PRVI INTERVJU 

 Kaj točno so naloge SF v zvezi z begunci? Pri tem me zanima razdelitev 

organizacije in kam paše Oddelek za mladoletne prosilce za azil brez 

spremstva? 

 Kakšna je tvoja vloga pri delu z mladoletnimi brez spremstva? 

 Kdo dela na SF z mladoletnimi brez spremstva in kaj delajo z njimi? Ali so 

prostovoljci usposobljeni za delo s prosilci? 

 Ali je otrok v spremstvu tet/stricev ali polnoletnih bratov/sester ali starih 

staršev tudi mladoletnik brez spremstva? Ali ne pomeni prisotnost odraslih 

sorodnikov „spremstvo“? 

 Ali lahko mladoletnik zaprosi za azil, če je prišel iz ekonomskih razlogov? 

 Ali lahko otrok ostane v oskrbi širše družine, kljub temu, da je M? 

 Kdo določi pravnega zastopnika (ki skrbi za pravni vidik) in skrbnika (ki skrbi 

za psihosocialno podporo in vsakodnevno skrb, življenje)? 

 Ali so odgovornosti skrbnika, predpisane v Načelih dobre prakse, izvedljive v 

realnosti? Kakšno podporo prejmejo skrbniki in od koga? 

 V Načelih (str. 16) piše, da morajo biti skrbniki in svetovalci imenovani v roku 

enega meseca, od trenutka, ko so ustrezni organi obveščeni o otroku. To se 

mi zdi dolga doba; zanima me, kje je otrok v tem vmesnem času in kdo zanj 
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skrbi? 

 Kako poteka iskanje skrbnika v realnosti? 

 Ali kdo preverja/nadzoruje delovanje skrbnikov? 

 Ali se v Sloveniji izvaja praksa rejništva? Je možno? 

 Kdo ugotavlja starost? (neodvisni strokovnjaki, str. 18) S kakšnimi postopki? 

 Kje so nastanjeni? 

 Se kaj dela na tem, da bi se ustanovili posebni sprejemni centri za 

mladoletnike v Sloveniji? 

 Kaj se zgodi z mladoletniki, če v času postopka postanejo polnoletni? 

 Ali mladoletniki dobijo strokovno psihološko pomoč, če je ta potrebna? Od 

koga? 

 Ali mladoletniki radi, prostovoljno sodelujejo s SF? 

 Kje vidiš probleme … ? 

 … in rešitve? 

7.5 PRILOGA 5: VPRAŠANJA ZA DRUGI INTERVJU 

 Kdo lahko predlaga ministrstvu, da otrok potrebuje posebno pomoč (npr. 

svetovanje, logoped, itd)? Ali na SF veste, kako pogosto do tega prihaja? Ali je 

po vaši oceni dodatna pomoč odobrena dovolj pogosto, glede na realne 

potrebe? 

 Ali se pogosto dogaja, da vam pri obravnavi pomaga npr. društvo Ključ ali 

druge ustanove za psihosocialno pomoč? Ali prihaja do primerov, da je otrok 

sprejet v stanovanjsko skupino za otroke in mladostnike? 

 Ali veste, če mladostniki koristijo možnosti za svetovanje mladim, ki so na volj 

slovenski mladini? 

 Ali izražajo potrebo po pogovoru, svetovanju ali (terapevtski) obravnavi? 

 Ali na SF opažate potrebo po pogovoru, svetovanju ali terapevtski obravnavi? 

 Katere so vse podporne osebe, ki jih ima mladoletnik ob sebi? (npr: zaposleni 

v AD, zakoniti zastopnik, skrbnik, itd.) in na katerih področjih mu pomagajo? 

 Koliko ste kot skrbniki obremenjeni? Ali obstaja razlika med časom, ki ga 

dejansko namenite skrbništvu in med časom, ki bi ga radi namenili skrbništvu? 

 Prebiram študijo „Politike sprejema, vračanja in integracije ter število 

mladoletnikov brez spremstva v RS“, kjer na straneh 5 in 6 na koncu povzetka 

piše: Do decembra 2010 pa bi bilo potrebno obstoječo ureditev v RS 
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spremeniti v skladu z določili direktive, ki določajo, da se mladoletniki brez 

spremstva in družine z mladoletnimi otroci pridržijo le v izjemnih primerih (V 

RS se nastanjevanje v Center za tujce izvaja sistematično), da je potrebno 

mladoletniku brez spremstva zagotoviti pomoč ustreznih organov še preden 

se izda odločba o vrnitvi (v RS je skrbnik vključen v postopek v primerih, ko so 

mladoletniki nastanjeni v Center za tujce – in tudi takrat ne v vseh primerih – 

in so že v postopku odstranitve iz države) in da bi se pred odstranitvijo 

mladoletnika brez spremstva državni organi morali prepričati o tem, da bo 

mladoletnik vrnjen družini, skrbniku ali ustrezni instituciji (RS za le-to v praksi 

nima vzpostavljenih potrebnih mehanizmov). Potrebno bi bilo izboljšati pogoje 

sprejema mladoletnikov brez spremstva, ki so povezani z nastanitvijo in 

socialno-varstvenimi programi, in poleg primernejših programov vračanja v 

tretje države, ki bi zagotavljali primeren sprejem, vzpostaviti sistem, ki bi 

mladoletnikom po vrnitvi omogočal podporo pri reintegraciji. 

 Zanima me, zakaj je bil določen ravno rok do decembra 2010 in ali so se te 

spremembe zgodile. Predvsem glede zadnjega dela o izboljšanju pogojev 

sprejema mladoletnikov. 

 Na kakšne načine (sami, preko katerih oseb, institucij) lahko mladostniki brez 

spremstva izrazijo svoje potrebe vsakdanjega življenja, mnenje o njihovih 

pravicah in dolžnostih, predloge za spremembo specifičnih situacij? 

 V kolikšni meri in na kakšen način se njihova mnenja in izkušnje upoštevajo pri 

formiranju zakonodaje in načel dobrih praks? 

 Kako na SF ocenjujete delovanje CSD Vič, ki je odgovorno za spremljanje 

mladostnika? Je spremljanje in njihova vloga povezovalca med mladostnikom, 

skrbnikom in ministrstvom po vaših ocenah zadovoljiva? 

 Kje vidite pomanjkljivosti v možnostih participacije mladoletnikov brez 

spremstva v vsakdanjem življenju, v upravljanju z življenjem, v postavljanju 

odločitev, itd.? 

 


