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POVZETEK
Otroci brez spremstva so tisti, ki se nahajajo zunaj matične države brez spremstva obeh
staršev, oziroma brez zakonskega ali po običaju določenega skrbnika in so mlajši od 18 let.
Predstavljajo eno izmed najbolj ranljivih skupin beguncev oziroma migrantov. Vsi begunci
in ne samo otroci, sicer trpijo že zato, ker so daleč stran iz matične države, svoje družine,
prijateljev in doma. Soočajo se s travmami in strahom, ki so posledica življenja v izjemno
težkih okoliščinah, v pomanjkanju in v preganjanju ter v nevarnosti, ki jim grozi v državi
izvora, kot tudi na sami poti v ciljno državo. Navaditi se morajo na popolnoma drug način
življenja na drugem koncu sveta, se vključiti v družbo, ki jim je popolnoma tuja in prestati
še posebne postopke, da jim je ostanek v tuji državi sploh omogočen. V primeru, ko gre za
mladoletnika oziroma otroka, je položaj še toliko težji, saj se nahaja v tuji državi, brez
odrasle osebe, ki bi lahko poskrbela za zagotavljanje njegovih koristi in je prikrajšan za
zaščito in varstvo, ki ga nudijo starši oziroma skrbniki. Ranljivost pa izhaja seveda tudi iz
njegove mladoletnosti, saj se zaradi svoje nizke starosti še ni pripravljen sam soočati s
svetom, novo državo, novimi ljudmi, goro postopki in prilagoditvijo na popolnoma novo
življenje. Izpostavljeni so različnim negativnim faktorjem, pogosto postanejo žrtve
spolnega, fizičnega ali psihičnega nasilja ali celo žrtve trgovine z ljudmi.
Do leta 2015 v Republiki Sloveniji nismo imeli izkušenj z večjim številom otrok brez
spremstva, saj je bila za večino to zgolj prehodna ne pa ciljna država, ne glede na to pa
statistike kažejo, da število otrok brez spremstva pri nas zadnje stoletje močno narašča.
Postopki za obravnavo te skupine mladoletnikov so sicer bili v Republiki Sloveniji kljub ne
velikemu številu vzpostavljeni, vendar pa so se primeri reševali posamično in ni bilo
ustaljene prakse. Ko so se v letu 2015 pričela vstopanja številnih mladoletnikov brez
spremstva so pa se v postopkih namenjenih oskrbi tej skupini migrantov, pokazale
pomanjkljivosti. V primeru, ko mladoletniki brez spremstva RS nimajo zgolj za tranzitno
državo, ampak tukaj tudi ostanejo, jim je namreč potrebno omogočiti participacijo v družbi
in normalen razvoj.
Oskrba otrok brez spremstva je zelo široko področje in sega na številne resorje, ki morajo
biti primerno urejeni. Gre za postopke od postavitve zakonitega zastopnika do zdravstvene
oskrbe, vključitve v šolo in nastanitve, zato je potrebna celovita in podrobna pravna
ureditev. Temeljni zakoni na tem področju so Zakon o mednarodni zaščiti, Zakon o tujcih
in Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zakon o mednarodni zaščiti določa
splošna načela, postopke za dodelitev in odvzem mednarodne zaščite, obseg in trajanje,
pravice, dolžnosti prosilcev in definira pojme statusa begunca in statusa subsidiarne zaščite.
Zakon o tujcih pa določa pogoje in način vstopa, bivanja in zapustitve tujcev v Republiki
Sloveniji. Uporablja se za tujce in za vse osebe brez državljanstva, ne pa za prosilce za
mednarodno zaščito in za tujce, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita in za osebe, ki
imajo v Republiki Sloveniji začasno zatočišče. Otroci brez spremstva imajo ob vstopu v
Republiko Slovenijo tako dve možnosti. Prva možnost je, da v državi ostanejo brez statusa,
kot ilegalni migranti in so nastanjeni v Centru za tujce, dokler se jih ne vrne v njihovo
državo izvora. Druga možnost pa jim daje na voljo, da zaprosijo za mednarodno zaščito in
počakajo do sprejetja odločitve.
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Podeli se jim lahko status za določen čas, status subsidiarne zaščite ali trajen status, status
begunca in so začasno nastanjeni v Azilnem domu, vsaj za čas, dokler se namestitev ne
organizira drugje. Glede na prakso se večina otrok odloči za postopek mednarodne zaščite,
ki pa je kompleksen in velikokrat zelo dolgotrajen.
Ne glede na status, nastanitev, spol, raso ali kateri koli drug kriterij razlikovanja, je pri vseh
postopkih, ki se tičejo mladoletnika brez spremstva potrebno upoštevati načelo največje
koristi otroka, ki izhaja tako iz Zakona o mednarodni zaščiti kot tudi iz Konvencije o
otrokovih pravicah ter iz drugih mednarodnih dokumentov namenjenih otrokom.
Mehanizmi, namenjeni varovanju otrokove koristi so predvsem določitev zakonitega
zastopnika, zastopanje otrokovih interesov v postopkih, prijazno izvajanje postopkov in pa
tudi posebni pisni opisi postopkov.
Več let je na področju mladoletnikov brez spremstva aktivna tudi sama Evropska unija.
Evropska unija ima številne smernice in dokumente, ki spodbujajo varstvo otrokovih
pravic v odnosih s tretjimi državami. Nekateri izmed teh so neposredno ali posredno
namenjeni posebnemu položaju mladoletnikov brez spremstva in dajejo napotke za države
članice in institucije Evropske unije za zagotovitev okrepljenega varstva otrokovih pravic. Z
zakonodajo poskuša Evropska unija zagotoviti vse potrebno za njihovo največje varstvo,
ureja vse faze v sklopu migracij, od njihovega sprejema in vložitve prošnje, do njihovega
vključevanja v novo državo. Ko otroci brez spremstva prispejo v države Evropske unije, so
za njihovo obravnavo in možnosti vrnitve v državo izvora odgovorne vse države Evropske
unije, ne glede na to, ali so ciljne ali zgolj tranzitne. Gre za mednarodno vprašanje in zato
se tukaj zahteva skupen pristop in sodelovanje. Bistveno je zagotoviti, da vsak otrok, ki
potrebuje zaščito le to tudi prejme in da se ne glede na njihov status, državljanstvo ali
ozadje, vsi mladoletniki brez spremstva obravnavajo v prvi vrsti kot otroci. Prav tako je
nujno, da se temelji na solidarnosti in delitvi odgovornosti med državami članicami ter
tretjimi, izvornimi državami. Načeloma si vse prizadevajo za usklajevanje nacionalne
zakonodaje, vendar pa so pri azilni in migrantski politiki med državami še vedno velike
razlike in odstopanja in v obstaja potreba po večji skupni usklajenosti in sodelovanju
znotraj Evropske unije in z državami izvora in tranzita.

Ključne besede: migracije, mednarodna zaščita, ranljiva kategorija, načelo otrokove
največje koristi, azil, žrtve trgovine z ljudmi, Konvencija o otrokovih pravicah.

IV

ABSTRACT
Unaccompanied children are those who are located outside the home country,
unaccompanied by both parents, or without marital or after a particular administrator and
are under the age of 18 years. They represent one of the most vulnerable group of refugees
or migrants. All refugees and not just the kids, otherwise suffer already because they are far
away from their home country, their family, friends and home. They are faced with trauma
and fear caused by living in extremely difficult circumstances, in the absence and in the
persecution, danger, threatened in the country of origin, as well as on the path in the target
country. They have to get used at a totally different way of life on the other end of the
world, integrate into society, which to them is completely foreign and must endure even
special procedures, so that the residue from a foreign country to them is at all enabled. In
the case when it comes to the minor or the child, the situation is even much heavier, as it is
located in a foreign country, without adult persons who arrange for the provision of its
benefits and is deprived of his protection and the protection that parents or guardians.
should offer. The vulnerability also comes of course from its minority since due to their
low age they are not ready to cope with the world, new country, new people, a mountain of
procedures and adjusting to a completely new life. They are exposed to different negative
factors, often become victims of sexual, physical or psychological violence, or even victims
of trafficking.
By the year 2015 in the Republic of Slovenia we did not have the experience with a greater
number of unaccompanied children, as it was for most of them Republic of Slovenia just
transient but not the target country, however, statistics show that the number of
unaccompanied children in the Republic of Slovenia in last century is growing strongly.
Procedures for the consideration of this group of minors, were in Republic of Slovenia in
spite of not a large number, in place. However, examples were solved individually and the
practice was not established. When in the year 2015 embarkation of many unaccompanied
minors began, procedures intended for the care of this group of migrants, has shown its
shortcomings. In the case when Republic of Slovenia for unaccompanied minors is not
only the transit country, but they stay here, is for them required to enable participation in
society and normal development.
The care of unaccompanied children is a very broad area and must be properly arranged.
The procedures goes from the layout of the legal representative, to medical care,
involvement in school and stays, that is why we the comprehensive and detailed legal
regime is needed. The basic laws in this field are the Act on international protection, the
Act on aliens and the Law on marriage and family relationships act. Act on international
protection sets out the general principles, procedures for granting and withdrawing
international protection, the extent and duration, rights, obligations of the applicants and
defines the concepts of refugee status and of subsidiary protection status. Act on aliens
specifies the conditions and method of entry, stay and exit of foreigners in Republic of
Slovenia. It is used for the aliens and for all stateless persons, but not for applicants for
international protection and foreigners who have been recognised international protection
and to persons who have in Republic of Slovenia a temporary shelter. Unaccompanied
children have at the time of entry in Republic of Slovenia two options. The first possibility
is that they remain in the country without status as illegal migrants and are housed in the
Centre for foreigners until they are returned to their country of origin.
V

The second option gives them the opportunity to apply for international protection and
wait until a decision is taken. They can get the status can for a certain time, subsidiary
protection status or permanent status, of the statute of the refugee, and are temporarily
accommodated in the Asylum home, at least for the time until the installation is organized
elsewhere. According to the practice, most of the children decide for the procedure of
international protection, which however, is a complex and often very time consuming.
Regardless of the status, accommodation, sex, race or any other criterion of discrimination,
in all procedures concerning the unaccompanied minor, the principle of the greatest benefit
of the child, which results both from Act on international protection and from the
Convention on the Rights of the Child and from other international documents intended
for children, must be taken into account. Mechanisms aimed at protecting the child's
benefits include, in particular, the establishment of a legal representative, the representation
of the child's interests in procedures, the friendly implementation of procedures, as well as
specific written descriptions of procedures.
The European Union has been active in the field of unaccompanied minors for many years.
The European Union has a number of guidelines and documents that promote the
protection of children's rights in relations with third countries. Some of these are directly or
indirectly devoted to the special situation of unaccompanied minors and provide guidance
to Member States and European Union institutions to ensure the enhanced protection of
children's rights. Legislation seeks to provide the European Union with everything
necessary for their maximum protection, regulates all stages of migration, from their
acceptance and application, to their inclusion in the new country. When unaccompanied
children arrive in European Union countries, all European Union countries are responsible
for their treatment and the possibilities of return to their country of origin, regardless of
whether they are targeted or merely transit. This is an international issue and therefore
requires a common approach and cooperation. It is essential to ensure that every child who
needs protection only receives it, and that regardless of their status, citizenship or
background, all unaccompanied minors are treated primarily as children. It is also essential
that it is based on solidarity and the sharing of responsibilities between Member States and
third countries of origin. In principle, they all strive for the harmonization of national
legislation, but in the asylum and immigration policy there are still large differences and
divergences between countries, and there is a need for greater overall co-ordination and
cooperation within the European Union and with the countries of origin and transit.

Key words: migration, international protection, vulnerable category, the principle of the
best interest of the child, asylum, victims of trafficking in human being, The Convention
on
the
Rights
of
the
Child.
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1. UVOD
„Alone, I was all the time alone, but I was full of fear. They brought me there...I don`t know what will
happen now with me, where will they put me. I was full of fear.“1
Svoboda gibanja je ena izmed temeljnih človekovih pravic, ki posameznikom zagotavlja, da
se preselijo kamorkoli želijo in si tako zagotovijo boljše življenjske pogoje. Že od nekdaj so
ljudje nagnjeni k selitvam iz kraja v kraj zaradi iskanja bolj kakovostnega življenja. Tranzitna
je tudi Evropska Unija (EU), v katero želijo pribežati pred političnim zatiranjem, revščino,
vojno ali zaradi iskanja boljšega izobraževanja. Pot iz izvorne v ciljno državo je tvegana,
vendar pa jih to zaradi močne želje po boljšem življenju ne ustavi.2 Kadar ljudje spreminjajo
stalno ali začasno bivališče, zlasti iz gospodarskih vzrokov, gre za migracije. Gre dejansko
za selitev in za preseljevanje. Migracije predstavljajo globalni izziv, ki se pojavlja v vseh
državah, tako v državah cilja, kot v državah izvora. 3
V današnjem vedno bolj povezanem svetu so mednarodne migracije postale realnost, ki se
dotika skoraj vseh koncev sveta.4 V zadnjih desetletjih selitve, tako notranje kot
mednarodne, dramatično naraščajo, svoj vrhunec pa so dosegle v letih 2015 in 2016, ko je
večina migrantov in beguncev pribežala iz Sirije in drugih držav.5
Temeljno gonilo migracij so ekonomski faktorji, med selivci pa srečujemo vse skupine ljudi,
deklice, ženske, dečke, moške, bogate in revne. V svoji magistrski nalogi se bom posvetila
še posebej izpostavljeni skupini selivcev, in sicer otrokom brez spremstva, ki svojo državo
zapustijo kot ekonomski migranti ali begunci. Gre za otroke, ki se nahajajo zunaj matične
države brez spremstva obeh staršev, oziroma brez zakonskega ali po običaju določenega
skrbnika in so mlajši od 18 let. Potujejo neodvisno, popolnoma sami in iščejo nove
gospodarske in predvsem družbene priložnosti ter boljšo kakovost življenja.6
Krovni pravni vir predstavlja Konvencija ZN o otrokovih pravicah7 (v nadaljevanju: KOP),
ki v 2. členu določa, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki glavno vodilo
otrokove največje koristi.
KOP in drugi mednarodni akti mladoletnike brez spremstva uvrščajo v ranljivo kategorijo
oseb in države članice usmerjajo k zagotavljanju njihovega čim varstva.8

Citirano po Neznanem avtorju.
Evropska komisija, EU in migracijska kriza, v: Urad za publikacije- Zbirka EU, julij 2017, stran 1. URL:
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/sl/ (23.05.2018).
3 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika,
stran 1. URL:
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D35107
(11.05.2018).
4 UNICEF, Migration and children, stran 1 in 2. URL: https://www.unicef-irc.org/article/606-migration-andchildren.html (24.05.2018).
5 Črnak Meglič Andreja, Kobal Tomc Barbara, Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza, Inštitut RS za
socialno varstvo, Collegium Graphicum, Ljubljana, 2016, stran 207.
6 UNCHR, Office of the United nations high commissioner for refugees Geneva, Guidelines on Policies and
Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, februar 1997, stran 4. URL:
http://www.unhcr.org/3d4f91cf4.html (24.05.2018).
7 Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov z
resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989. Veljati je začela 2. septembra 1990 v skladu z 49. členom, Ur. I.
RS, št. 86/1999 z dne 22.10.1999.
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Ranljivost je največkrat posledica njihove preteklosti, težkih razmer in slabega življenjskega
standarda v izvorni državi, ki so jo morali zapustiti. Ko pridejo v ciljno državo, se morajo
navaditi na popolnoma drug način življenja na drugem koncu sveta, se vključiti v družbo, ki
jim je popolnoma tuja, in seveda, še pred tem, prestati težko pot iz izvorne v ciljno državo
ter nato še posebne postopke, da jim je ostanek v tuji državi sploh omogočen.
Oskrba otrok brez spremstva zajema zelo široko področje in sega na številne resorje, ki
morajo biti primerno urejeni. Gre za postopke od postavitve zakonitega zastopnika, do
oskrbe, vključitve v šolo, zdravstvene oskrbe in nastanitve, zato je potrebna celovita in
podrobna pravna ureditev. Republika Slovenija je za večino mladoletnikov brez spremstva
sicer res tranzitna država, se pravi prehodna. Kljub temu pa pravni sistem mora zagotavljati
ustrezno zaščito tem otrokom. V času bivanja pri nas mladoletniki pridobijo različne
statuse, in sicer kot prosilci za mednarodno zaščito, tujci, ki nezakonito bivajo v RS, tujec z
dovoljenjem bivanja v RS ali tujec v postopku vračanja. Glede na različne statuse se
uporablja tudi različna zakonodaja, ki določa njihove pravice in obveznosti.9 Po statusu
delimo otroke brez spremstva v tri skupine. Prva skupina so mladoletniki brez spremstva,
ki v RS prebivajo nezakonito in se za njih uporabljajo postopki po Zakonu o tujcih (ZTuj2),10 druga so mladoletniki, ki so prosilci za mednarodno zaščito, in tretja tisti, ki so osebe z
mednarodno zaščito.11 Za prosilce mednarodne zaščite in tiste, ki so le to že pridobili, pa se
uporablja Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1).12
Zaradi nerazvite prakse na področju mladoletnikov brez spremstva se v Sloveniji pojavljajo
številne pravne praznine, ki so se pokazale ob največjem migrantskemu valu leta 2015 in
2016. Negativne strani se kažejo predvsem v neprilagojenem, neprimernem in
pomanjkljivem prepoznavanju otrokove ranljivosti, neprimerni nastanitvi in neustreznem
identificiranju otrok. Prav tako pa so spremembe potrebne na področju skrbništva, ocene
starosti in postopka nasploh. V magistrski nalogi so predstavljene tako pomanjkljivosti
pravne ureditve, kot tudi predvidene in predlagane rešitve.
Na tem področju je tudi EU, skupaj z državami članicami, dejavna že nekaj let. Predvsem
zagotavlja varstvo pravic otrok v toku migracij zakonodaja EU in obstoječe politike, ki
zajemajo celoten proces migracij, od sprejema, do obravnave vlog za začetek postopkov do
integracije oseb v državi, v katero so bili namenjeni. Države pa imajo medsebojno različne
postopke za podelitev različnih statusov.
Na pravno ureditev posamezne države vpliva predvsem pogostost migracijskih tokov - tiste
z večjo prakso imajo več uveljavljenih ukrepov, pomembno pa je tudi ali država velja za
ciljno državo selivcev ali zgolj za prehodno ter kakšna je politika zaščite otrok v državi.13

Slovenska filantropija, Slovenska filantropija o sprejemu otrok brez spremstva, stran 1. URL:
http://www.filantropija.org/slovenska-filantropija-o-sprejemu-otrok-brez-spremstva/ (24.05.2018).
9 European migration network (EMN), Migration and Home affairs, Country Factsheet: Slovenia 2016,
European
Migration
network.
URL:
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/25a_slovenia_country_factsheet_en.pdf
(25.05.2018).
10 Zakon o tujcih, Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr., 15.06.2011.
11 A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc , o.c., stran 210.
12 Zakon o mednarodni zaščiti, Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo, 04.03.2016.
13 Evropska komisija, Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, Zaščita otrok pri migracijah, SWD 2017,
stran 2 in 3, Bruselj. URL: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/SL/COM-2017-211-F1SL-MAIN-PART-1.PDF (26.05.2018).
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V nalogi so predstavljene splošne razlike med državami članicami, podrobneje pa je
opredeljena tudi pravna ureditev na Švedskem, ki velja za eno izmed držav z najbolj
dodelanim in prijaznim sistemom za mladoletnike brez spremstva.
Otroci so, kot že večkrat poudarjeno, še posebej ranljiva skupina in hkrati tarča trgovcev z
ljudmi. Tveganje, da postanejo žrtve takšnega ravnanja, pa se še povečuje zaradi velikega
števila otrok, ki prihajajo v EU v toku migracij. Na koncu mojega magistrskega dela je zato
predstavljena še najbolj boleča in občutljiva tema, saj so mladoletniki brez spremstva ravno
tisti, ki so še bolj izpostavljeni tveganjem izkoriščanja in trgovine z otroki.

3

1. MIGRACIJE
1.1.

POJEM

Svoboda gibanja je ena izmed temeljnih človekovih pravic, ki posameznikom zagotavlja, da
se preselijo, kamor koli želijo in si tako zagotovijo boljše življenjske pogoje. Že od nekdaj
so ljudje nagnjeni k selitvam iz kraja v kraj, zaradi iskanja boljšega življenja. Tako moški
kot ženske, vsak zase kot tudi skupaj, iz takšnih ali drugačnih razlogov.
Po SSKJ so migracije: »spreminjanje stalnega ali začasnega bivališča, zlasti iz gospodarskih vzrokov«.
Gre dejansko za selitev in za preseljevanje. Predstavljajo globalni izziv, ki se pojavlja v vseh
državah, tako v državah cilja, kot v državah izvora. Migracije so pomembne tudi za razvoj
držav, predvsem preko prenašanja izkušenj in znanja v države izvora, prav tako pa
predstavljajo potrebno delovno silo, ki predstavlja problem v številnih tranzitnih, oziroma
ciljnih državah. Uravnavanje migracijskih tokov je za zagotavljanje učinkov migracij
potrebno na vseh državnih ravneh, in sicer na lokalni, regionalni in tudi globalni. 14
Tranzitna je tudi EU, v katero želijo pribežati pred političnim zatiranjem, revščino, vojno
ali zaradi iskanja boljšega izobraževanja. Pot iz izvorne v ciljno državo je tvegana, vendar pa
jih to zaradi želje po iskanju lepšega življenja ne ustavi.15

1.2.

KDO JE BEGUNEC IN KDO JE MIGRANT

Migracije so vzrok ekonomskih, okoljskih, političnih in socialnih dejavnikov ali v državah iz
katerih izhajajo migranti ali v državah, kamor so migranti namenjeni. Zgodovinsko gledano
sta relativna ekonomska blaginja kot tudi politična stabilnost znotraj EU botrovali
povečanemu prilivu imigrantov v države EU.16
Tisto, kar ljudi največkrat pripravi do tega, da zapustijo svojo izvorno državo so konflikti,
revščina, neenakosti in pomanjkanje osnovnih življenjskih potrebščin. Želijo si zapustiti
svoje domove v prizadevanju po boljši prihodnosti zase in za svojo družino.17
Glede na vzrok bežanja moramo po opozorilih Visokega komasirata Združenih narodov za
begunce (v nadaljevanju: UNHCR) ločiti begunce in migrante. Razlikovanje je po
poudarjanju v UNHCR zelo pomembno, že zaradi same ureditve zakonodaje. Glede
migrantov imajo namreč države svoje zakone in postopke priseljevanja.

Povzeto
po
Ministrstvo
za
zunanje
zadeve
RS,
Migracije.
URL:
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/globalni_izzivi/migracije/(23.05.2018).
15 Povzeto po EU in migracijska kriza, 2017, o.c., stran 1.
16 Povzeto po Slavkovič Saša, EU skladi, Migracije in migracijske poti v države EU, junij 2016, stran 1-2. URL:
http://blog.eu-skladi.si/migracije-in-migracijske-poti-v-drzave-eu (22.05.2018).
17 Povzeto po United nations, International migration report 2017, New York, 2017, stran 24. URL:
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/index.shtml
(22.05.2018).
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Begunci so pa upravičeni do posebne pravne zaščite in so tako varovani v okviru posebnih
norm za zaščito beguncev in azilnih postopkov, ki pa jih določa nacionalno in tudi
mednarodno pravo. Države imajo tako obveznosti do vsakogar, ki na njihovem ozemlju ali
na njihovih mejah išče azil.18
Osebe, ki bežijo pred preganjanjem ali oboroženimi spopadi in zaradi nevarnosti v državi
izvora, prečkajo meje ter iščejo varnost v tuji državi, so begunci.19 Če pridobijo
mednarodno priznan status begunca, jim ciljna država, UNCHR in druge države zagotovijo
določeno pomoč. Temeljno zaščito za begunce zagotavlja Konvencija o statusu beguncev
(1951),20 Protokol o statusu beguncev (1969)21 in drugi. Begunci se zaradi nevarnosti kraja
izvora in zaradi strahu pred smrtjo in preganjanjem, ne morejo vrniti v svojo domačo
državo. Po mednarodnem pravu begunec postane oseba takrat, ko so pogoji za to
izpolnjeni. Gre za deklaratorni značaj ugotovitve statusa begunca, saj se s tem samo
ugotovi dejstvo, da je oseba begunec.22
UNCHR pojasnjuje, da se migrant, za razliko od begunca, seli predvsem zato, da bi z
iskanjem dela izboljšal svoj standard ali zaradi izobraževanja, ne pa zaradi nevarnosti smrti
in preganjanja.23 Ker migranti spreminjajo stalno ali začasno bivališče, zaradi gospodarskih
vzrokov, so pogosto poimenovani tudi kar ekonomski migranti.24 Predvsem se selijo zaradi
želje po izobraževanju, ponovne združitve družine in drugih razlogov. Nekateri se celo
pritihotapijo v evropske države zaradi iskanja dela in zaslužka, kar predstavlja veliko
tveganje, saj so lahko zaznani kot ekonomski migranti, deportirajo jih nazaj v matično
državo, s tem pa obstaja večja nevarnost, da postanejo žrtve trgovine z belim blagom, ker
jih ne ščiti begunska zakonodaja, saj jim v matični državi, za razliko od beguncev, ne grozi
smrt oziroma nevarnost.25 Razlika z begunci je tudi ta, da se migranti lahko vrnejo domov,
saj za njih ne obstaja takšna neposredna nevarnost, kot za begunce.26
Najpogostejše vzroke za vse vrste migracij, seveda upoštevaje delitev na begunce in
migrante, lahko razdelimo tudi v tri skupine. V prvo uvrščamo osebe, ki se selijo zaradi
strahu pred preganjanjem, oboroženimi spopadi, kršitvami človekovih pravic in nemiri v
domači državi. Druga skupina bi lahko predstavljala otroke, ki so postali žrtve trgovine z
ljudmi za potrebe ekonomskega in spolnega izkoriščanja, tretja skupina pa so otroci, ki
pripotujejo v tujino zaradi združitev z družino, ki se nahajajo v ciljni državi. Še vedno je
temeljni namen vseh migracij iskanje boljših pogojev za življenje, zato je tudi ravno Evropa
tista, ki je najpogosteje cilj selitev.

Povzeto po UNHCR, Begunec ali migrant, september 2015. URL: http://www.delo.si/svet/evropa/begunecali-migrant.html (24.05.2018).
19 Povzeto po Edwards Adrian, »Refugee« or »migrant« - Which is right?, Ženeva, 2015. URL:
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2015/unisinf513.html (26.05.2018)
20 Konvencija o statusu beguncev, sprejeta s strani Diplomatske konference Združenih narodov o statusu
beguncev in oseb brez državljanstva 28. julija 1951 v skladu z resolucijo št. 429 (V) Generalne skupščine z
dne: 14. decembra 1950, Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92.
21 Protokol o statusu beguncev, Uradni list FLRJ, MP, št. 7/60 in 17/67.
22 Povzeto po Nicholson Frances and Kumin Judith, Guide to international refugee protection and building state asylum
systems, Handbook for Parliamentarians, Inter-Parliamentary Union and the United Nations High Commissioner for
Refugees, UNHCR, 2017, stran 40-44.
23 Povzeto po UNHCR, Begunec ali migrant, 2015, o.c.
24 Povzeto po A. Edwards, 2015, o.c.
25 Povzeto po Zavratnik Simona, Gornik Barbara, The risk group of unaccompanied minors: Protection measures in an
enlarged European Union, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem, 2007, stran. 6.
26 Povzeto po UNHCR, Begunec ali migrant, 2015, o.c.
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V realnosti pa je meja med prostovoljno in prisilno selitvijo bolj nedoločljiva, zato so
največkrat pri določitvi statusa posameznika še vedno odločilni subjektivni kriteriji držav,
posameznikov in organizacij.27
Na tem mestu pa je pomembno razlikovati še prosilce za azil, ki pa so osebe, ki še niso
prejele odločitve glede prošnje za pridobitev statusa begunca. Gre za osebe, ki še niso
podale prošnje ali pa, ki na odgovor na tako prošnjo še čakajo. Dokler prošnja ni vložena,
razlog za vrnitev prosilca v matično državo ne sme biti uporaba načela prepovedi izgona in
zavračanja ter humanitarni standardi.28

1.3.

MIGRACIJSKI

TOKOVI

V

LETIH

2015

IN

2016

V današnjem vedno bolj povezanem svetu so mednarodne migracije postale realnost, ki se
dotika skoraj vseh koncev sveta. Vse bolj se tako posamezniki, države, naddržavne
skupnosti in družba nasploh, soočamo z izzivi migracij tujcev in z množičnimi migracijami
beguncev.29 V zadnjih desetletjih migracije, tako notranje kot mednarodne, dramatično
naraščajo. Po podatkih Združenih narodov (v nadaljevanju: ZN) v zadnjih letih število
mednarodnih selivcev po vsem svetu narašča z veliko hitrostjo. Od leta 2000 naj bi po
svetu število iz 173 milijonov narastlo na 258 milijonov do leta 2017. Več kot 60% vseh
mednarodnih migrantov živi v Aziji in v Evropi. Sledi Severna Amerika in Afrika. V Evropi
med selivci po številu ženske prekašajo moške, medtem ko je v Afriki in Aziji več
migrantov moških. Velika večina priseljencev je v letih, ko so sposobni za delo, leta 2017 je
večina migrantov po svetu bila stara med 20 in 64 let. Zgolj 14% vseh migrantov je po
statistiki mlajših od 20 let. Ena izmed najbolj ranljivih kategorij med vsemi pribežniki so
mladoletniki, oziroma otroci.30
V EU so sodobni migracijski tokovi globalni in v preteklosti še ni bilo tako odmevnega
prihoda beguncev in migrantov, kot pa v letih 2015 in 2016, ko jih je večina pribežala iz
Sirije in drugih držav, zaradi vojne in nasilja.31 Iz statistik izhaja, da je samo v letu 2015 v
države članice EU emigriralo skupaj 4,7 milijona ljudi, vsaj 2,8 milijona pa je področje EU
zapustilo. Gre za številke, ki zajemajo tudi tokove med različnimi državami članicami EU.32
Transport je v modernem svetu tisti, ki je omogočil hitrejše in cenejše preseljevanje ljudi, z
namenom iskanja zaposlitve, boljših možnosti za izobrazbo in boljše kakovosti življenja.33
Tolikšne migracije tako v izvornih kot tudi v ciljnih državah povzročijo spremembe
družbe. 34 Ob podpori politike prispevajo k trajnostni gospodarski rasti in razvoju obeh
držav, tako izvorne kot ciljne države. Ciljne države imajo korist predvsem z vidika
zapolnjevanja kritičnih delovnih mest in ustvarjanja novih, prav tako pa migrant plačujejo
davke in prispevke za socialno varnost.
Povzeto po Rogelj Boštjan, Prisilne migracije v sliki in številkah, v: Metina lista. URL:
https://metinalista.si/prisilne-migracije-v-sliki-in-stevilkah/ (05.06.2018).
28 Povzeto po F. Nicholson and J. Kumin, 2017, o.c. stran 41-43.
29 Povzeto po Zagorc Saša, Preselitve in premestitve beguncev: prevroč kostanj za Evropo?, V: Podjetje in delo, št. 6-7,
2016, stran 1147.
30 Povzeto po United Nations, The International Migration Report 2017 (Highlights), december 2017, stran 1 in 17.
URL:
https://www.un.org/development/desa/publications/international-migration-report-2017.html
(24.05.2018).
31 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc , o.c., stran 207.
32 Povzeto po S. Slavkovič, 2016, o.c., stran 1-2.
33 Povzeto po The International Migration Report 2017 (Highlights), 2017, o.c., stran 1.
34 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc , o.c., stran 206.
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V državi izvora pa se stanje gospodarstva lahko izboljša zaradi prispevkov, ki jih države v
razvoju nakazujejo državam iz katerih prihajajo migranti in potrebujejo pomoč. Migranti so
lahko tudi zelo dinamični člani v gospodujoči državi in prispevajo tako k znanosti kot
tehnologiji. Kljub nekaterim naštetim koristim pa selivci ostajajo najbolj ranljivi člani
družbe in so pogosto prvi, ki trpijo v primeru gospodarskega upada. Zlasti ženske in otroci
lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi in drugih strašnih izkoriščanj, ki jih le ta povzroča.35
Ker se migracije dandanes v zadnjih letih povečujejo je ta tematika tudi vedno bolj na
dnevnem redu mednarodnih skupnosti. Leta 2016 je Generalna skupščina obravnavala
velike migracijske tokove in sprejeta je bila New Yorška deklaracija za begunce in
migrante.36 Deklaracija potrjuje potrebo po varstvu človekovih pravic vseh selivcev, ne
glede na njihov status in vsebuje določene obveznosti, ki se razlikujejo glede na to, ali gre
za migrante ali begunce. Predvsem so se države članice v deklaraciji zavzele za osebe, ki so
v najbolj ranljivem položaju, predvsem ženske v nevarnosti in otroke, še posebej pa za
otroke brez spremstva.37

1.4.

ŽRTVE MIGRACIJ

Selitev predstavlja priložnost in izziv za družbe, skupnosti in posameznike. Temeljno
gonilo migracij so ekonomski faktorji, med selivci pa srečujemo vse skupine ljudi, deklice,
ženske, dečke, moške, bogataše in reveže. V svoji magistrski nalogi se posvečam predvsem
eni izmed najbolj kritičnih skupin, mladoletnikom oziroma otrokom, ki v tujo državo
pridejo brez spremstva.
Dolgoletne izkušnje migracij kažejo, da so ravno otroci tisti, ki so v toku selitve najbolj
prizadeti. Migracije na njih vplivajo na različne načine, nekateri ostanejo sami v svoji
domači državi, ker jih starši, zaradi migracij zapustijo, nekateri pridejo v tujo državo skupaj
s starši, ali pa migrirajo sami, neodvisni od staršev ali skrbnikov. Zapuščeni otroci imajo od
staršev migrantov načeloma koristi, saj jim le ti pošiljajo denar iz tuje države in s tem
financirajo njihovo izobraževanje, zdravstveno varstvo in sklad za boljše stanovanje.
Otrokom, ki se selijo s starši, se ponujajo različne priložnosti in izzivi, tako v dobrem kot v
slabem smislu. Na večino otrok migrantov nova skupnost pozitivno vpliva, prav tako pa so
politični programi zasnovani za veliko podporo in zaščito tistih otrok, ki so najbolj ranljiva
skupina. V skladu s KOP je to namreč dolžnost vsake države, da zagotovi otrokom
uživanje svojih pravic, ne glede na njihove migracije. Kljub temu pa iz raziskav izhaja, da so
otroci migranti še vedno daleč od statusa, ki bi predstavljajo homogeno populacijo in se
med seboj še vedno zelo razlikujejo v kulturnih, verskih, jezikovnih in etničnih okoljih.
Situacije teh otrok in mladoletnikov, še posebej tistih, ki prihajajo iz držav z nizkim
prihodkom, trpijo za kritičnim stanjem na več področjih, tako zdravstvu, gospodarski
varnosti, delovni možnosti kot izobraževanju. 38

35 Povzeto po Skladnost politik za razvoj, Migracije, januar 2016, stran 1 in 2. URL: http://www.skladnostpolitik.si/migracije.html (06.08.2018).
36 Newyorška deklaracija za begunce in migrante, A/71/L.1* z dne 13. septembra 2016.
37 Povzeto po The International Migration Report 2017 (Highlights), 2017, o.c., stran 1 in 2.
38 Povzeto po UNICEF, Migration and children, o.c.
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Otroci, ki potujejo neodvisno od svojih staršev ali skrbnikov, torej sami, so otroci brez
spremstva. V mnogih pogledih so podobni odraslim migrantom, saj prav tako iščejo nove
gospodarske in predvsem družbene priložnosti ter boljšo kakovost življenja. Veliko je tudi
otrok, ki niso prepoznani niti kot priseljenci, temveč se za njih uporabljajo izrazi kot
domači delavci, otroci na cestah, sirote,…
Veliko teh otrok pošilja nakazila svojim družinam v državi izvora, združujejo šolo z
zaposlitvijo ali usposabljanjem ter skušajo privarčevati, da bi sebi in družini doma
omogočili boljše finančno stanje. Kot izhaja iz povedanega, so otroci zaradi migracij
prizadeti v vseh regijah po svetu. Za razumevanje učinkov in vplivov migracij na družbo,
družine in otroke države izvora in ciljne države, je za informiranje politike o migracijskih
tokovih za omilitev negativnih vplivov in za pomoč družinam in otrokom, pomembno
zbiranje podatkov in raziskave na tem področju. Ena izmed organizacij, ki je najbolj
dejavna v sklopu te tematike je Sklad združenih narodov za otroke (v nadaljevanju:
UNICEF),39 ki sodeluje s partnerji na vseh ravneh, globalni, regionalni in državni.
Poskušajo razumeti, kako na otroke vplivajo migracije in kako se za omilitev njihovega
trpljenja zavzemajo politični nosilci. Prispeva pa tudi raziskovalni center Innocent,
predvsem glede otrok brez spremstva, ki se jim bom v nadaljevanju podrobneje posvetila.40

2. OTROCI BREZ SPREMSTVA- POJEM
Otroci svojo matično državo največkrat zapustijo kot ekonomski migranti ali pa kot
begunci. Nekateri v tujo državo pridejo popolnoma sami, nekateri pa s sorodniki ali pa
drugimi odraslimi osebami.41 Otroci, ki se nahajajo zunaj matične države brez spremstva
obeh staršev, oziroma brez zakonskega ali po običaju določenega skrbnika in so mlajši od
18 let, so otroci brez spremstva.42 V magistrski nalogi uporabljam tako izraz mladoletnik,
kot tudi otrok, v obeh primerih gre namreč za osebe, ki so mlajše od 18 let. Prav tako z
besedno zvezo »brez spremstva« enačim tudi besedno zvezo »ločeni otroci«, ki jo pogosto
uporablja Program za otroke brez spremstva v Evropi, saj le ta bolje opisuje stisko teh
otrok, ki nimajo zaščite, varnosti in nege svojih staršev ali zakonitih zastopnikov in zato
zaradi te ločitve trpijo tako psihološko kot socialno. Gre dejansko za isto populacijo
otrok.43

UNICEF je angleška kratica za United Nations International Children's Emergency Fund. Je sklad
namenjen za pomoč otrokom, ki je bil ustanovljen s strani generalne skupščine Združenih narodov leta 1946
in je prisoten v večini držav sveta. Deluje tudi v Sloveniji, in sicer kot Sklad združenih narodov za otroke.
40 Povzeto po UNICEF, Migration and children, o.c.
41 Povzeto po Zlatar Franci, Uzelac Marina, Otroci brez spremstva kot potencialne žrtve trgovine z ljudmi, v: Čurin
Sandi, Uveljavljanje mednarodnopravnih dokumentov s področja boja proti trgovini z ljudmi, Ministrstvo a
notranje zadeve RS, Ljubljana, november 2006, stran 159.
42 Povzeto po UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum,
o.c., stran 4.
43 Povzeto po UNHCR, Save the children- Program za otroke brez spremstva v Evropi, V: Načela dobre prakse, tretja
izdaja, 2004, stran 2.
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Razlog pa je tudi ta, da gre pri otrocih brez spremstva tudi za tiste osebe, ki imajo
spremstvo odraslega določen čas ali pa, da potujejo samo zaradi združitve z družino,
nekateri so celo žrtve trgovine z ljudmi in niso vedno sami na poti.44
V RS raje uporabljamo izraz »otroci brez spremstva«. Zaradi svojih specifik, so mladoletni
begunci brez spremstva ena izmed najbolj ranljivih skupin v Evropi. Soočajo se s travmami
in strahom, ki jih je povzročilo življenje v pomanjkanju, preganjanje in težki pogoji v
državah izvora in seveda tudi na poti do druge države.45
V slovenskem pravnem sistemu so po ZMZ-1 mladoletniki brez spremstva osebe, ki so na
ozemlju RS brez staršev ali zakonitih zastopnikov. Prav tako jih ZMZ-1 uvršča v skupino
ranljivih oseb s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno obravnavo. Ranljive osebe so
tiste, ki zaradi svojega specifičnega položaja, do katerega pride kot posledica fizičnega,
psihičnega ali celo spolnega nasilja, potrebujejo posebno skrb in zaščito. Sem spadajo tudi
starejše osebe, invalidi, starši samohranilci, žrtve trgovine z ljudmi in posilstva, mučenja ter
osebe z motnjami v duš̌evnem razvoju.46 Otroci so že nasploh ranljiva skupina tudi po
KOP in drugih mednarodnih aktih.47 Ranljivost, ki se močno kaže pri mladoletnikih brez
spremstva, je največkrat posledica njihove preteklosti, razmer in slabega življenjskega
standarda v izvorni državi, ki so jo morali zapustiti. Otroci brez spremstva so sprva ranljivi,
ker so v razvojnem obdobju, torej obdobju oblikovanja identitet, kot drugo se že kot
begunci soočajo s stiskami in travmami, ki so povezane z večkratno izgubo, težavo s
prilagajanjem v novo okolje, negotovo prihodnostjo in travmatično izkušnjo v državi
izvora. Kot tretje pa so še dodatno ogroženi, ker so brez spremstva, torej brez odgovorne
odrasle osebe, ki bi ščitila njihove interese pred izkoriščanjem, pomembnimi odločitvami za
najboljšo korist mladoletnika in zlorabami.48
Ne samo otroci, vsi begunci trpijo že zato, ker so daleč stran iz matične države, svoje
družine, prijateljev in doma. Izgubijo dejansko osebno varnost, dostojanstvo in socialno
življenje. Navaditi se morajo na popolnoma drug način življenja na drugem koncu sveta, se
vključiti v družbo, ki jim je popolnoma tuja in seveda še pred tem, prestati težko pot iz
izvorne v ciljno državo ter nato še posebne postopke, da jim je ostanek v tuji državi sploh
omogočen. Pogosto se v tuji državi seveda počutijo manj varno, so v socialni, okoljski ter
posledično psihološki stiski. V primeru, ko pa gre za mladoletnika oziroma otroka, je
položaj še toliko težji, saj se nahaja v tuji državi, brez odrasle osebe, ki bi lahko poskrbela
za zagotavljanje njegovih koristi, in je prikrajšan za zaščito in varstvo, ki ga nudijo starši
oziroma skrbniki.

44 Povzeto po Diop Maire, Unaccompanied Minors’ Rights within the European Union: Is the EU Asylum
and Immigration Legislation in line With the Convention on the Rights of the Child?, 2010, stran 17. URL:
http://www.statewatch.org/news/2010/oct/eu-unaccompanied-minors-asylum- and-immigration-legislationMarie-Diop.pdf (10.5.2018).
45 Povzeto po Gole Ašanin Sonja, Blomqvist Ylva, Plunet Cecile, Otroci brez spremstva, CIP- Kataložni zapis o
publikaciji, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Urad za priseljevanje in begunce, Ljubljana, 2003,
stran 1.
46 ZMZ-1, 25. člen.
47 Povzeto po SF, Slovenska filantropija o sprejemu otrok brez spremstva, o.c., stran 1.
48 Povzeto po Urh Špela, Azilna politika in otroci brez spremstva, V: Etnično občutljivo socialno delo, FSD,
22.12.2012, stran 9.
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Ranljivost pa izhaja seveda iz njegove mladoletnosti, saj se zaradi svoje nizke starosti še ni
pripravljen sam soočati s svetom, novo državo, novimi ljudmi, goro postopki in
prilagoditvijo na popolnoma novo življenje. Zelo pomembno je zato, da se jim omogoči
uresničevanje vseh pravic, ki so zagotovljene tudi drugim otrokom in se jim zagotovi enaka
kakovost življenja, kot so je deležni drugi.49
Ključnega pomena je, da se to skupino oseb ne obravnava torej zgolj kot begunce, ampak v
prvi vrsti kot otroke. Upoštevane morajo biti vse njihove pravice, ki jim pripadajo. Te
pravice so pravica do zaščite pred prisilno vrnitvijo v državo izvora, pravica do azilnega
postopka in skrbnika ter pravnega zastopnika, pravica do svobode gibanja, do iskanja
otrokove družine in prizadevanja po združitvi le te, če vse kaže na to, da je to v otrokovo
največjo korist. Prav tako pa je potrebno mladoletniku zagotoviti potrebno oskrbo, nego,
zdravstveno varstvo in dostop do izobrazbe. Država gostiteljica mora otroku nuditi pomoč
pri vrnitvi v njegovo matično državo, če je to v njegovem interesu prav tako pa mora čim
hitreje najti ustrezno ter dolgoročno rešitev za otroka.50

2.1.

RAZLOGI ZA ZAPUSTITEV MATIČNE DRŽAVE

Okoliščine, zaradi katerih mladoletniki zapustijo matično državo brez spremstva, so lahko
različne. Svojo državo zapustijo kot begunci ali ekonomski migranti, ki se, kot pojasnjeno,
razlikujejo ravno na podlagi razlogov odhoda iz svoje matične države. Otroci begunci
zbežijo v strahu pred prisilnim novačenjem, vojno, preganjanjem in ostalimi kršitvami
človekovih pravic. Ekonomski migranti pa predvsem zaradi revščine, hude lakote ali pa
zaradi zavrženja oziroma izgube staršev.51
Vzrok zapustitve pa ne vpliva na njihove možnosti v ciljni, tuji državi, saj so upravičeni do
mednarodne zaščite, ki jim jo zagotavljajo številni univerzalni in regionalni pravni akti.52
Razlogi, da se otroci podajo na pot sami, brez spremstva odrasle osebe, so številni. V veliko
primerih so starši takšnih otrok mrtvi, zaprti, bolni ali pa pogrešani. Nekateri starši so tudi
sami zbežali iz države in so otroka pustili v oskrbi pri preostali družini ali znancih.
Obstajajo pa tudi okoliščine, v katerih starši, po želji za boljšo prihodnost svojih otrok, le te
pošljejo na bolj varen prostor, kjer ne bodo ogroženi in jim bo nudeno boljše življenje.
Večina družin iz držav v razvoju pa tudi nima sredstev, ki bi jim omogočila potovanje v
druge države in se zato odločijo, da odidejo otroci na pot sami.53
O razlogih zapustitve domače države sem zasledila tudi raziskavo, in sicer v diplomskem
delu Martine Draž, ki je povzela razloge iz diplomske naloge Jerneja Šinka.54

Povzeto po S. Zavratnik, B. Gornik, 2007, o.c. stran 6.
Povzeto po S. Gole Ašanin Sonja, Y. Blomqvis, C. Plunet, 2003, o.c, stran 3.
51 Ibidem, stran 8.
52
Povzeto po Slovenska filantropija, Program migracije: Mladi migrant, stran 2. URL:
http://www.filantropija.org/mladi-migranti/(15.05.2018).
53 Povzeto po Ayote Wendy, Williamson Louise, Separated children in the UK: an overview of the current situation), V:
Save the children, 2001, stran 16.
54 Povzeto po Draž Martina, Socialno delo z mladoletniki brez spremstva staršev ali skrbnika, Diplomska naloga,
Kanal ob Soči, 2010 in Šink Jernej, Opravljanje skrbništev za otroke brez spremstva v Azilnem domu in
Centru za tujce : diplomska naloga, Ljubljana, 2006, stran 25.
49
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Eden izmed dečkov je, kot izhaja iz raziskave, pobegnil zaradi strahu pred krvnim
maščevanjem, ki je grozilo njegovi družini, in je povedal »Moj oče je imel nesrečo. Ubil je človeka
po nesreči, povozil ga je z avtom. Sedaj se hoče družina ubitega krvno maščevati. Kot najstarejši otrok sem
najbolj podvržen maščevanju.«55 Drugi deček je dejal, da mu je grozilo novačenje s strani vojske
v Kosovem in dejal: »Kosovo sem zapustil, ker sem bil povabljen s strani t. i. vojske AKŠ, da se jim
pridružim, in so mi nato grozili, če se jim ne bi pridružil.«56 Tretji izmed vprašanih pa, da je odšel
zaradi vojnih razmer, in komentiral: »Naše pleme je upornike naznanjalo oblastem, ker nismo hoteli
z njimi sodelovati in sem jih tudi sam naznanjal. Brat me je posvaril, da uporniki to vedo in bilo me je
strah, da bodo prišli. Moje življenje je bilo tam v nevarnosti, ker bi me lahko ubili.«57

2.2.

MEDNARODNI PRAVNI VIRI S PODROČJA OTROK BREZ
SPREMSTVA

Med migranti se torej pojavlja še posebej ranljiva skupina, in sicer otroci, ki so na poti
popolnoma sami ali pa s člani razširjene družine oziroma drugimi odraslimi, ki pa vedno
niso najbolj primerni za njihovo skrb.
Ne glede na to, kakšen je bil razlog mladoletnikov brez spremstva za odhod iz njegove
izvorne države, so upravičeni do mednarodne zaščite. Institut mednarodne zaščite je zajet v
veliko regionalnih in mednarodnih aktih, najpomembnejši med temi so KOP, Konvencija o
statusu begunca iz leta 1951 in Haaška konvencija o zaščiti otrok iz leta 1996.58 Večino
mednarodnega prava o otrokovih pravicah sta razvila Svet Evrope, EU in ZN.59 Temeljita
razprava o mestu otroka v družbi se je pričela sprva z Ženevsko deklaracijo o otrokovih
pravicah iz leta 1924,60 ki jo je soglasno sprejelo Društvo narodov, nato pa se je nadaljevala
z Deklaracijo o otrokovih pravicah61 in kasneje s sprejetjem KOP, ki ne zahteva le
posameznih ukrepov držav, temveč zahteva skladno načrtovanje celostnih usmeritev za vse
obdobje otroštva. Pogoj za dosego takšnega celostnega načrtovanja pa je tudi poznavanje
drugih mednarodnih pravnih dokumentov, ki se nanašajo na otroka.62
Deklaracijo o otrokovih pravicah je Organizacija združenih narodov (v nadaljevanju: OZN)
sprejela leta 1959. Gre za dokument, ki ni pravno obvezujoč, ampak je dejansko javni
razglas priporočil. Deklaracija je poudarjala predvsem potrebo otrok do posebne skrbi in
varstva ter določila temeljna načela in pripravila pot nadaljnjemu razvoju mednarodne
ureditve na tem področju.63

Citirano po Socialno delo z mladoletniki brez spremstva staršev ali skrbnika, 2010, o.c., stran 25.
Ibidem.
57 Ibidem.
58 Konvencija o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske
odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok , sklenjena 19. oktobra 1996, L 151/39.
59 Povzeto po Agencija Evropske unije za temeljne pravice in Svet Evrope Priročnik o evropskem pravu v zvezi z
otrokovimi pravicami, Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2016, stran 19.
60 Ženevska deklaracija o otrokovih pravicah, sprejeta s strani Društva narodov, 26. september 1924.
61 Deklaracija o otrokovih pravicah, sprejeta s strani Organizacije združenih narodov, 20. novembra 1959.
62 Povzeto po Zveza prijateljev mladine Slovenije, Otrokove pravice v Evropi, V: Slovenija in Svet Evrope, št. 10
in informacije ZPMS št. 6/99, Svet Evrope v Strasbourgu, CIP- kataloški zapis o publikaciji Narodna in
univerzitetna knjižnica, Ljubljana, november 1999, stran 21-45.
63 Povzeto po Jager Agius Irena, Otrokove pravice v Sloveniji- od normativnih standardov do učinkovitega varstva,
Zbornik ob 25-letnici Konvencije o otrokovih pravicah, MZZ RS in Založba FDV, Ljubljana, 2014, stran 1819.
55
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V njej je bilo določeno, da pravice, ki izhajajo iz načel določenih v Deklaraciji, uživajo vsi
otroci brez izjeme in brez razlikovanja glede na spol, raso, jezik, vero, premoženje, kožo,
politično, narodno prepričanje, socialno pripadnost ter ne glede na katero koli drugo
okoliščino. Otrok uživa posebno varstvo in z zakonom ali na drug način mu je potrebno
omogočiti, da se svobodno razvija tako psihično, fizično, versko kot tudi moralno in
družbeno. V vseh aktih sprejetih za varstvo otroka mora biti temeljno in glavno vodilo
otrokova korist. Splošno gledano je Deklaracija poskušala vzpostaviti pravičen in
enakopraven odnos do otrok.64
Vsebina Deklaracije je bila tudi pravna podlaga za sprejete najpomembnejšega
mednarodnega dokumenta na področju pravic otrokov, KOP. KOP je bila sprejeta s strani
Generalne skupščine OZN leta 1989 in je temeljni mednarodni pravni akt, namenjen
otrokovim pravicam, ki je v celoti obvezujoča.65 Podpisnice KOP so vse države članice EU
in Sveta Evrope, ki jim KOP nalaga skupne pravne obveznosti in s tem vpliva na razvijanje
in uveljavljanje pravic otrok. RS je KOP prevzela leta 1992 in s tem je postala del
slovenskega pravnega reda ter je po svoji moči nad zakoni. Otrok v sklopu KOP pomeni
vsako človeško bitje, ki je mlajše od 18 let, razen če polnoletnost doseže že prej.66
Slovenija je kot podpisnica KOP dolžna vsakemu otroku, ki sodi pod njeno pristojnost,
zagotoviti uresničevanje vseh pravic brez razlikovanj. Prav tako pa morajo države s
sprejemom ukrepov vsakemu otroku priznavati pravice in zagotoviti varstvo pred oblikami
diskriminacije in kaznovanja zaradi delovanja, izražanja mnenja, prepričanj njegovih staršev,
skrbnikov ali družinskih članov. Osnovna skrb države je namestitev in oskrba
mladoletnikov ter upoštevanje 2. člena KOP, ki določa, da morajo biti pri vseh dejavnostih
v zvezi z otroki, glavno vodilo otrokove največje koristi in njegovi interesi.67
Temeljna načela, ki izhajajo iz KOP so torej, že zgoraj omenjena, načelo diskriminacije,
sprejemanje odločitev v otrokovo korist, pravica do preživetja in zaščite in načelo
participacije otrok.68 Posebno obravnavo pa KOP zagotavlja tudi vsakemu otroku brez
spremstva, in sicer je po 20. členu KOP, neodvisno od vzroka za pobeg oziroma odhod iz
njegove matične države, upravičen do posebne obravnave. KOP nalaga državam
pogodbenicam obveznost, da otroku, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje
družinsko okolje, sem spadajo otroci brez spremstva, zagotovi posebno varstvo in
pomoč.69
Prav tako pa morajo države v skladu s svojo nacionalno zakonodajo mladoletniku brez
spremstva omogočiti nadomestno skrb, ki lahko zajema posvojitev, rejništvo ali nastanitev
v ustanovah, vedno pa mora biti še posebej upoštevana vzgoja otroka ter njegovo kulturno,
versko in etnično poreklo.70

Povzeto po Zveza prijateljev mladine Otrokove pravice v Evropi, o.c. stran 23-25.
Povzeto po Klopčič Vera, Mednarodnopravni vidiki otrokovih pravic: mednarodno pravno varstvo otrokovih pravic, V:
Pravni vidiki otrokovih pravic, ur. Šelih A., Uradni list RS, Ljubljana, 1992, stran 41.
66 2. člen KOP.
67 Povzeto po I. Jager Agius, 2014, o.c., stran. 3-28.
68 Povzeto po Priročnik o evropskem pravu v zvezi z otrokovimi pravicami, 2016, o.c., stran 26.
69 Povzeto po Središče ZIPOM- Mreže nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic, Vmesno alternativno
poročilo o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah, julij 2016, stran 35-38. URL:
http://www.srediscezipom.si/data/upload/ZIPOM_vmesno_alternativno_porocilo.pdf (13.05.2018).
70 20. člen KOP.
64
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Po 22. členu KOP pa je država dolžna tudi sprejeti vse ukrepe, ki omogočajo otroku brez
spremstva, takoj po prihodu v državo, ustrezno humanitarno pomoč in varstvo.
Zakonodajne spremembe morajo strmeti k izboljšanju zaščite in varstva otrok brez
spremstva, predvsem tistih, ki ne zaprosijo za azil.71
Ker je med državami članicami OZN v zadnjih letih bila izražena zaskrbljenost glede otrok
brez spremstva, ki želijo zaprositi za azil, je UNHCR v Smernicah o politikah in postopkih
za ravnanje z otroki brez spremstva, ki prosijo za azil določil, da standarde, ki jih je
potrebno spoštovati na področju otrok brez spremstva ureja KOP, Konvencija ZN o
statusu beguncev in Protokol o statusu beguncev ter prav tako poudaril otrokovo korist kot
glavno vodilo.72
Okoliščine, v katerih se znajdejo ti posebej ranljivi posamezniki, so raznolike in pogosto
zapletene. Nekateri so lahko v strahu pred preganjanjem, zlorabo človekovih pravic ali
civilnih nemirov v svojih matični državi. Spet drugi so bili poslani, prostovoljno ali kako
drugače, da si zagotovijo boljšo prihodnost. Ne glede na motiv, so otroci brez spremstva
pogosto imeli le malo ali nič izbire pri odločitvah, ki so pripeljale do njihove ranljivosti.
Namen smernic je, da spodbudijo zavest o posebnih potrebah otrok brez spremstva in
pravic, ki izhajajo že iz KOP, poudariti pomembnost celovitega postopka k predmetni
problematiki in spodbujanje razprave v državi o tem, kako čim bolje razviti načela in
prakso, ki bo zagotovila, da bodo izpolnjene potrebe otrok brez spremstva. Smernice pa so,
kot navaja UNHCR, nujno povezane tudi z že sprejetimi Smernicami o begunskih otokih.
UNHCR tudi meni, da je potrebno zagotoviti učinkovito varstvo in pomoč na sistematičen,
celovit in integriran način, za to pa je neizogibno potrebno sodelovanje različnih državnih
organov, specializiranih agencij in posameznikov, pri čemer pa le ti ne smejo pozabiti, da
morajo biti koristi otroka glavno vodilo. Države morajo upoštevati številna jamstva in
standarde v zvezi z azilom, določene z mednarodnimi predpisi. Zelo pomemben akt pri
podeljevanju zaščite osebam, ki zaprosijo za azil, je Ženevska konvencija (Konvencija o
statusu beguncev, v nadaljevanju: ŽK), ki zagotavlja posebna jamstva.73 Pomembni pa so
tudi standardi varovanja človekovih pravic, ki se v skladu s sodobnimi družbenimi
spremembami nenehno prilagajajo. Okvir za zaščito mladoletnikov brez spremstva pa
zagotavljajo tudi Načela dobre prakse iz leta 2004,74 ki predstavljajo nezavezujoče smernice.
Določajo dobro prakso in standarde, ki so potrebni za zagotavljanje in izvajanje ukrepov za
zaščito pravic otrok brez spremstva.75

3. OTROCI BREZ SPREMSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI
V Sloveniji gre za otroke brez spremstva kadar oseba, ki še ni izpolnila 18 let vstopi na
ozemlje RS iz tujine (največkrat iz konfliktnega območja) brez staršev oziroma brez varstva
druge osebe, ki bi bila po zakonu ali običaju odgovorna, da poskrbi za njegove pravice, ki
jih sam še ni sposoben zaščititi, zaradi svoje mladoletnosti.76
Povzeto po Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Program za otroke in mladino 2006-2016,
Ljubljana, 2006, stran 18.
72 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, o.c.
73 Ibidem.
74 Načela dobre prakse iz leta 2004. URL: http://scep.sitespirit.nl/images/18/216.pdf (06.08.2018).
75 Povzeto po Save the children- Program za otroke brez spremstva v Evropi, 2004, o.c.
76 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc , o.c., stran 210.
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Prav tako pa so mladoletniki brez spremstva tudi tisti, ki jih je na poti iz matične do
tranzitne države spremljala odrasla oseba, pa kasneje ostanejo brez spremstva torej, ko so
že v tuji, ciljni državi.77 Za večino otrok brez spremstva je RS zgolj prehodna država, ne pa
ciljna in jo prečkajo na poti do države, v katero so namenjeni.
Zelo dejavna na področju mladoletnikov ločenih od skrbnikov je nevladna organizacija
Slovenska filantropija (v nadaljevanju SF), ki je že konec leta 2004 pripravila prvo Strategijo
za ravnanje z otroki brez spremstva v Sloveniji, sledila pa ji je nova, v letih 2009- 2012. SF
izvaja program Migracije, s katerim vsem skupinam migrantov in prosilcev za azil, s
poudarkom na mladoletnikih brez spremstva, ponuja psihosocialno pomoč, obveščanje,
učno pomoč, učenje jezika, svetovanje in vse druge oblike pomoči pri integraciji v družbo.
Za mladoletnike brez spremstva izvaja tudi skrbništvo in jim zaradi ranljivosti in
travmatiziranosti, zaradi izgube svoje družine v matični državi zagotavlja še posebno skrb.78
Iz strategije SF za leta 2009-2012 izhaja, da gre pri mladoletnikih brez spremstva večino za
fante stare od petnajst do sedemnajst let, katerih matična država je večinoma Albanija,
Turčija, Kosovo, Afganistan in Moldavija, v nove države pa prihajajo zaradi vojaških
spopadov, preganjanja, revščine, izobrazbe, življenjskih okoliščin in standarda. V nekaterih
primerih pa svoje družine pošljejo otroke v evropske države tudi z namenom, da bi s
kakršnim koli delom služili denar in ga nato pošiljali v svojo državo, da s tem omogočijo
preživetje svoje družine.79
SF je sprejela tudi študijo Politike sprejemanja, vračanja in integracije ter števila mladoletnih
brez spremstva v Sloveniji, v kateri je navedla statistične podatke, ki se nanašajo na
mladoletnike brez spremstva nad katerimi je SF izvajala skrbništva in so bili nastanjeni v
Centru za tujce in v Azilnem domu. Po študijah SF lahko tako mladoletnike brez spremstva
razdelimo v tri kategorije. V prvi so mladoletniki, ki so zapustili svojo matično državo
zaradi revščine, nemožnosti za delo, šolanje in preganjanja. Druga skupina so mladoletniki
iz azijskih in afriških držav, ki po soočenju s policijo zaprosijo za azil, zaradi socialne in
življenjske ogroženosti, vojaških spopadov, novačenja in diskriminatornosti ter preganjanja.
Tretja kategorija pa so romska dekleta, ki jih starši prodajo, da se lahko v RS poročijo in
živijo v romskih skupnostih po svojih običajih, pod skrbništvom v Sloveniji jih je v letih
2004- 2008 bilo šestnajst.80
Statistika kaže, da število otrok brez spremstva v RS zadnje stoletje močno narašča,
predvsem je število odvisno od števila migracijskih tokov. V zadnjih letih se zato pojavljajo
velike razlike, predvsem so se le te pojavile med leti 2009 in 2015. Po poročilih iz leta 2009
namreč izhaja, da je v tistem času število mladoletnikov brez spremstva in pa tudi migracij
upadalo, predvsem zaradi uspešnega policijskega dela, sodelovanja z drugimi državami na
balkanski migracijski poti ter zaradi dobrega sistema varovanja meje. Prav tako pa nekatere
ugotovitve kažejo na to, da so določene migracije, ki so včasih potekale preko Slovenije,
bile preusmerjene in sedaj potekajo po drugih poteh. V letu 2008 je na primer 47%
mladoletnikov zaprosilo za azil, medtem ko se jih je 40% odločilo za vrnitev v matično
državo.
Povzeto po M. Diop, 2010, o.c., stran 18.
Povzeto po I. Jager Agius, 2014, o.c., stran. 3-28.
79 Povzeto po Uzelac Marina, Zlatar Franci Strategija ravnanja z otroki brez spremstva v Republiki Sloveniji 20092012, Slovenska filantropija, Ljubljana, September 2009, stran 3.
80 Povzeto po Uzelac Marina, Politike sprejema, vračanja in integracije ter število mladoletnikov brez spremstva v Republiki
Sloveniji, Slovenska filantropija,– Združenje za promocijo prostovoljstva, Ljubljana 2009, stran 10.
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Leta 2015 pa je skupaj z migracijskim valom to prineslo tudi večje število otrokov brez
spremstva. Po najnovejših poročilih UNICEF-a v zadnjih letih, in sicer od leta 2015 naprej,
število mladoletnikov brez spremstva drastično narašča in je na globalni ravni doseglo
rekordno vrednost. Podatki o mladoletnikih brez spremstva kažejo, da RS leta 2014, med
385 vsemi sprejetimi prošnjami, sprejela 65 mladoletnih prosilcev brez spremstva.81
Največ otrok je bilo iz Sirije, Afganistana, Pakistana in Kosova. Leta 2015 se je število
mladoletnih prosilcev znižalo na 44, še vedno jih je bilo zelo veliko iz Afganistana, sledil je
Irak, Irana, Kosovo in Pakistan. Leta 2016 pa je skupaj z begunskim valom prišlo spet tudi
do povečanja števila prošenj za mednarodno zaščito, le teh je bilo v RS po statistiki z dne
16.06.2016 vloženih 599, med njimi je bilo 68 otrok brez spremstva.82 V tem letu je v
Sloveniji ostalo 29 begunskih otrok, od tega jih je bilo 11 nameščenih v dijaški dom v
Postojni, deset v Novi Gorici in pa sedem v azilnem domu Ljubljana. Večina jih je iz
Afganistana, starih med 11 in 17 let, dva pa sta bila iz Sirije, stara 15 in 16 let.83

3.1.

PREGLED ZGODOVINSKE
ZAČASNO ZATOČIŠČE

UREDITVE

V

SLOVENIJI-

V Sloveniji v sklopu mladoletnikov brez spremstva ločimo dve različni področji zaščite in
sicer začasno zatočišče in mednarodno zaščito. Mednarodna zaščita je zaživela šele ob
prelomu tisočletja, pred tem pa je bila v času od 1991 do 1997 aktualna predvsem začasna
zaščita. RS je med leti 1992 in 1999 podelila začasno zatočišče 36.000 osebam na podlagi
Zakona o začasnem zatočišču.84 85
Po osamosvojitvi RS, konec leta 1991, je bil politični položaj v regiji Zahodnega Balkana
napet in zaradi raznolikosti med državami so se pričeli nemiri. Ljudje so zapuščali svoje
domove v velikem številu in bežali v sosednje države. To je bil čas, ko se je RS srečala s
prvim množičnim begunstvom zaradi vojne na Hrvaškem, na Kosovu in v Bosni in
Hercegovini. Širjenje beguncev je v letu 1991 močno naraslo in iz števila 2.500 septembra
1991, prišlo na število 23.000 decembra istega leta.86
Ukrepati smo morali hitro in v skladu z načeli varstva človekovih pravic in svoboščin. Za
namestitev in oskrbo beguncev sta bila pristojna Republiški štab za civilno zaščito in
Republiška uprava za zaščito in reševanje.

Povzeto po Ministstvo za notranje zadeve, Svetovni dan beguncev: Med nami in z nami, 19.06.2018. URL:
http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/9790/ (02.06.2018)
82 Ibidem.
83 Povzeto po STA, Otroke brez spremstva bodo pred začetkom šolskega leta premestili v Novo Gorico in
Postojno, 29.08.2016. URL: https://www.sta.si/2298194/otroke-brez-spremstva-bodo-pred-zacetkomsolskega-leta-premestili-v-novo-gorico-in-postojno?q=otroc,brez,sprems (18.06.2018).
84 Zakon o začasnem zatočišču, Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in
65/05 – ZZZRO, 26.03.1997.
85 Povzeto po I. Jager Agius, 2014, o.c., stran 3-28.
86 Povzeto po Groščar Maja, Begunsko šolstvo 1991–1995. V: Ribarič Mateja, Begunsko šolstvo v 20. stoletju
– naše in pri nas. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, stran 57–72.
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Ko je Vlada spoznala, da bo vojna traja dalj časa, je ustanovila Urad za priseljevanje in
begunce, ki je prevzel pristojnost za njihovo začasno zaščito, ki je vključevala nastanitev,
zdravstvo in oskrbo. Šoloobveznim šolarjem je izobraževanje zagotovila RS, saj so želeli
normalizirati in izboljšati socialno kakovost življenja beguncev. Pomembno vlogo pri
olajšanju vključitve v novo okolje pa so imele tudi mednarodne organizacije, in sicer
predvsem UNHCR. Šola se je, kot zelo pomemben dejavnik za stabilizacijo osebnosti in
psihosocialno pomoč, izkazala predvsem tudi pri mladoletnikih brez spremstva.87
Le teh je bilo v letu 1994 12% izmed vseh otrok beguncev. Kljub trpljenju in žalostnemu
razpoloženju ter stresu, s katerim so bili soočeni še posebej otroci, ki so bili povsem sami,
brez spremstva, je večina uspela obvladati svoj življenjski položaj in brez posebnosti
preživela mladostniško obdobje. Začasno zatočišče se je dejansko pojavljalo v primerih
množičnih prihodov oseb, ki zapustijo svojo državo in pribežijo le za čas trajanja bojnih
razmer v njihovi matični državi. Razlikuje se od azila, saj država podeli azil osebi na podlagi
individualne obravnave in preveritve razlogov, ki jih določa ŽK. Pri začasnem zatočišču
individualno obravnavanje ni potrebno, preverja se le, če selivci prihajajo iz področja, kjer
je ocenjeno, da začasno, do prenehanja takšnih razmer, tam bivaje ni mogoče. Gre za prima
facie skupinske postopke.88
RS je po zagotovitvi nastanitve, oskrbe in šolanja pričela s pripravljanjem pravne podlage za
bivanje oseb z začasnim zatočiščem. Pri tem je ravnala v skladu s temeljnimi mednarodnimi
akti za zaščito človekovih pravic, kot je Splošna deklaracija o človekovih pravicah89 in
Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (v nadaljevanju:
EKČP).90 Na tem področju je zelo dolgo bila pravna praznina in zato so za množične
pribežnike v državi azila uporabljali le mehko pravo za varstvo beguncev. Predvsem so
varstvo zagotovili na podlagi priporočil UNHCR, ki je bila vodilna mednarodna
organizacija za varstvo beguncev in je državam priporočala način, obseg in vrsto zaščite, ki
naj jo nudijo beguncem ob množičnih prihodih.91
Slovenija je bila ena izmed prvih, ki je v svoji zakonodaji uredila področje začasnega
zatočišča. Pri pripravi pravne podlage za oskrbo otrok brez spremstva pa je torej morala
upoštevati določila mednarodnega humanitarnega prava in zagotavljati varstvo in
humanitarno pomoč, pristojni organi pa so morali sodelovati z mednarodnimi
organizacijami in iskati starše otrok brez spremstva ter druge družinske člane.92 RS je tako s
sprejetjem Zakona o začasnem zatočišču (v nadaljevanju: ZZZat) leta 1997 določila
postopek, razloge za pridobitev zaščite, pravice in obveznosti ter določbe glede vračanja v
domovino. ZZZat je sicer še v uporabi, vendar pa je njegova veljavnost prenehala že leta
2005.
Povzeto po I. Jager Agius, 2014, o.c., stran 99-106.
Ibidem.
89 Splošna deklaracija človekovih pravic, sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov, 10.
Decembra 1948, skupaj z resolucijo številka 217 A (III.).
90 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), Uradni list RS(13.6.1994)
MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994).
91 Povzeto po UNHCR, Conclusions adopted by the Executive Committee on the International Protection of Refugees,
Programme: No. 19 (XXXI) Temporary Refuge in No. 22 ( XXXII) Protection of Asylum Seekers in
situations
of
Large,
December,
2009,
stran
25
in
28-29.
URL:
http://www.refworld.org/pdfid/4b28bf1f2.pdf.
92 KOP 22. in 38. člen.
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Šele leta 2011 pa je bila sprejeta Direktiva Sveta EU 2001/55/ES o najnižjih standardih za
dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za
uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb.93 V
skladu z Direktivo je bil sprejet Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, ki pa še ni bil
uporabljen.94
Leta 1999 je DZ ratificiral tudi Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic,95 ki
strmi k temu, da bi se v korist otrok spodbujale njihove pravice in jim bi bile priznane
procesne pravice ter omogočeno njihovo uresničevanje. Prav tako jim po konvenciji mora
biti omogočeno, da so sami ali prek drugih oseb in organov obveščeni o postopkih
oziroma, da jim je dovoljeno sodelovanje v postopkih pred pravosodnimi organi, ki jih
zadevajo.96 Slovenija je prvič celovito uredila področje azila v Zakonu o azilu97 leta 1999, v
katerem so bile urejene tudi pravice mladoletnikov brez spremstva. V tistem času število
pribežnikov ni bilo visoko, saj so zgolj prečkali Slovenijo, je pa le to kasneje naraščalo z
vstopom v EU, nato pa leta 2006 spet upadlo.

3.2.

SODOBNA PRAVNA UREDITEV

Oskrba otrok brez spremstva je zelo široko področje in sega na številne resorje, ki morajo
biti primerno urejeni. Gre za postopke od postavitve zakonitega zastopnika do oskrbe,
vključitve v šolo, zdravstvene oskrbe in nastanitve, zato je potrebna celovita in podrobna
pravna ureditev. Do leta 2015 v RS nismo imeli izkušenj z večjim številom otrok brez
spremstva. Večina selivcev je svojo pot v Slovenijo imela le kot prehod za vstop v drugo
državo in zato prihodi z namenom nastanitve pri nas niso bili pogosti. Postopki za
obravnavo mladoletnikov oziroma otrok brez spremstva so sicer bili v RS kljub temu
vzpostavljeni, vendar pa so se primeri reševali posamično in ni mogoče govoriti o ustaljeni
praksi na tem področju. Ko so se v letu 2015 pričela vstopanja številnih mladoletnikov brez
spremstva, so se pokazale pomanjkljivosti v postopkih namenjenih oskrbi tej skupini
migrantov. V primeru, ko mladoletniki brez spremstva Slovenije nimajo zgolj za tranzitno
državo, ampak v njej ostanejo, jim je namreč potrebno omogočiti participacijo v družbi in
normalen razvoj.98 Otroci brez spremstva, zaradi svoje še posebne ranljivosti, potrebujejo
ustrezno in trajno rešitev, ki bo v skladu z njihovimi najboljšimi koristmi. Dolžnost države
je, da sprejme ukrepe, ki so potrebni, da se otroka najhitreje kot je mogoče prepozna kot
mladoletnika brez spremstva in se izvede potrebne postopke za imenovanje zakonitega
zastopnika, ki nato zastopa najboljše koristi otroka in skrbi za uresničevanje njegovih
pravic.

Direktiva Sveta 2001/55/ES o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega
prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri
sprejemanju takšnih oseb, z dne 20. julija 2001, U L 212, 07.08.2001.
94 Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO), Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo,
22.06.2005.
95 Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic, Evropska komisija, Strasbourg, 25.01.1996. Uradni
list RS, št. 26/99 z dne 22.10.1999, str. 1109-1117.
96 KOP 1. člen.
97 Zakon o azilu (ZAzil), Uradni list RS, št. 51/06, prenehal veljati.
98 Povzeto po EMN- Usmerjena študija 2014, Politike, prakse in podatki o mladoletnikih brez spremstva v RS,
Slovenski nacionalni prispevek, Oktober, 2014, stran 5.
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Prav tako pa mora država storiti, kar je potrebno, da se otrok združi s svojo družino, če je
le to v njegovem največjem interesu.99 Če razlogi, zaradi katerih odidejo iz države,
prenehajo, potem je trajna rešitev lahko vrnitev v svojo matično državo, nekateri se s
sorodniki združijo v tretji državi, spet drugi pa si ustvarijo v državi sprejemnici novo
življenje. Pravico imajo do mednarodne zaščite, ki je urejena tako v regionalnih, kot tudi v
univerzalnih mednarodnih pravnih aktih.100
Kot že navedeno, je za večino otrok brez spremstva RS zgolj tranzitna država, ki jo po
prihodu zapustijo in nadaljujejo pot v severne in zahodne države EU. V času bivanja v RS
pa pridobijo različne statuse, in sicer kot prosilci za mednarodno zaščito, tujci, ki
nezakonito bivajo v RS, žrtve trgovine z ljudmi, tujci z dovoljenjem bivanja v RS ali tujci v
postopku vračanja. Glede na različne statuse se uporablja tudi različna zakonodaja, ki
določa njihove pravice in obveznosti. Med pravice mladoletnikov brez spremstva na
splošno štejemo pravico do zdravstvenega varstva, izobraževanja, nastanitve, integracije,
pravne pomoči in nekatere druge, glede na njihov pravni status v RS.101
Temeljni zakoni na tem področju so ZMZ-1, ZTuj-2 in Zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih102 (ZZZDR). Leta 2017 pa je bil sprejet Družinski zakonik103 (DZ), ki
nadomešča ZZZDR. DZ velja od 15.04.2017 naprej, uporabljati pa se bo začel dve leti od
uveljavitve, razen nekatere določbe, ki so se pričele uporabljati že z dnem uveljavitve ali pa
z januarjem 2018.104 Posebna zaščita pravic otroka pa je vključena tudi v Ustavi RS, ki v
svojem 48. členu določa pravico do azila pribežnikom- tujim državljanom in osebam brez
državljanstva, ki so preganjani zaradi zavzemanja za človekove pravice in svoboščine.105 Še
dodatna skrb pa se, tudi v Sloveniji, posveča otrokom s posebnimi potrebami, v težkih
socialnih razmerah in otrokom brez spremstva. ZMZ-1 določa splošna načela, postopke za
dodelitev in odvzem mednarodne zaščite, obseg in trajanje, pravice, dolžnosti prosilcev in
definira pojme statusa begunca in statusa subsidiarne zaščite.106
Izrecno ureja postopke z ranljivimi prosilci- begunci in otroci brez spremstva, za katere je
zaradi njihove ranljivosti potrebna še posebno velika zaščita, nega, skrb in obravnava.
Pomembno je upoštevanje, da je otrok brez spremstva, ki zaprosi za mednarodno zaščito,
tuj državljan oziroma nima državljanstva, v sebi doživlja in nosi travmatične dogodke ter si
zaradi tega zasluži posebno obravnavo in zavarovanje koristi in interesov.107

99 Povzeto po Committee on the rights of the child, General Comment no. 6, Treatment of Unaccompanied and
Separated Children outside their Country of Origin,
september 2005, stran 7. URL:
http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html (22.05.2018).
100 Povzeto po M. Uzelac Marina, F. Zlatar, 2009, o.c., strani 4-11.
101 Povzeto po EMN 2014, o.c., stran 15-18.
102 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo,
101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US in 15/17 – DZ).
103 Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg).
104 Pozveto po Weber Nana, Družinski zakonik - spremembe, ki začnejo veljati pred njegovo uporabo, in
tiste, ki že veljajo, v: Pravna praksa, 2017, št. 49-50, str. 31.
105 Ustava Republike Slovenije (URS). Uradni list. RS, št. 33I/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004,
69/2004, 68/2006- UZ121, 140, 143, 47/2013.
106 Povzeto po Sedmak Mateja, Medarić Zorana, Life Transitions of the Unaccompanied Migrant Children in Slovenia:
61 Subjective Views/ Življenjski prehodi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji: subjektivni pogledi, v: Dve
domovini, Inštitut za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana, 2017, stran 63.
107 1. člen ZMZ-1.
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ZTuj-2 pa določa pogoje in način vstopa, bivanja in zapustitve tujcev v RS. Uporablja se za
tujce in za vse osebe brez državljanstva.108 Ne uporablja pa se za prosilce za mednarodno
zaščito in za tujce, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita, prav tako pa ne za osebe, ki
imajo v Sloveniji začasno zatočišče.109
Po statusu delimo otroke brez spremstva v tri skupine in sicer mladoletniki brez spremstva,
ki v RS prebivajo nezakonito, mladoletniki, ki so prosilci za mednarodno zaščito in tisti, ki
so osebe z mednarodno zaščito.110 Iz povedanega izhaja, da imajo otroci brez spremstva ob
vstopu v Slovenijo dve možnosti. Prva možnost je, da v drž̌avi ostanejo brez statusa, kot
ilegalni migranti in so nastanjeni v Centru za tujce do vrnitve v drž̌avo izvora. Druga
možnost pa jim daje na voljo, da zaprosijo za mednarodno zaščito, s katero prejmejo status
za določen čas- status subsidiarne zaščite ali trajen status- status begunca in so začasno
nastanjeni v Azilnem domu, vsaj za čas dokler se namestitev ne organizira drugje.111
Torej lahko ob prihodu otroka brez spremstva v RS pride do treh različnih situacij,
mladoletnik se lahko odloči za vložitev prošnje za mednarodno zaščito, RS lahko otroka
vrne v njegovo matično državo, lahko pa se tudi sproži postopek združitve z družino
otroka, če je seveda to v njegovem največjem interesu.

3.3.

ZAKON O TUJCIH

ZTuj-2 je za otroke brez spremstva relevanten, kadar se le ti odločijo, da bodo v državi
brez statusa, kot ilegalni migranti in ne želijo zaprositi za mednarodno zaščito po ZMZ-1.
Osebe, ki so prosilci za azil in tisti, ki jim je priznan status po ZMZ-1, ter tisti, ki imajo v
RS začasno zatočišče so izključeni iz dometa ureditve po ZTuj-2, če ni z zakonom drugače
določeno.112
V prvi stik s Slovenijo pridejo mladoletniki ob prečkanju meje, kjer se mejna kontrola
opravlja po Zakonu o nadzoru državne meje, ki določa pravice policista v razmerju do
tujca, na primer zadržanje.113 Po ZTuj-2 je za opravljanje mejne kontrole pristojna policija,
prav tako pa je pristojna tudi za izdajo vizuma na meji in njegovo razveljavitev, za zavrnitev
tujca na meji, za prisilno odstranitev tujca in za dovolitev zadrževanja ter druge odločitve
oziroma ukrepe, ki so za povezani z tujci na meji ali v državi.114
Pomembno novost na področju migrantov je prinesla novela ZTuj-2D, s katero so
Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) omogočeni posebni ukrepi, če oceni,
da je ali bi lahko bil v RS ogrožen javni red ali notranja varnost, zaradi spremenjenih
razmer na področju migrantov. MNZ lahko v takšnem primeru predlaga Vladi RS, da
predlaga Državnemu zboru RS izvedbo z zakonom določenega ukrepa. Gre za ukrep, s
katerim lahko policija tujcu prepove vstop, če ta zanj ne izpolnjuje pogojev.

Povzeto po Lenarčič Blaž, Žakelj Tjaša, Determination of the Best Interest of Unaccompanied Minors in Slovenia, v:
Dve domovini, Inštitut za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana, 2017, 83 stran.
109 3. člen ZTuj-2.
110 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc , o.c., stran 210.
111 Povzeto po Lenarčič Blaž, Žakelj Tjaša, Otroci brez spremstva v Sloveniji: Vsakdanji izzivi in predlogi za izboljšave,
Univerza na Primorskem, Znanstveno- raziskovalno središče, 2016, stran 8.
112 3.člen ZTuj-2.
113 Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2), Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13
– ZNPPol, 5/17 in 68/17, 22.06.2007.
114 86. člen ZTuj-2.
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Tujca, ki pa je po sprejemu te odločitve Državnega zbora nezakonito vstopil v RS in se na
območju RS nahaja nezakonito, pa privede do državne meje in ga napoti v državo, iz katere
je nezakonito vstopil. Takšen ukrep se ne sme uporabiti v primeru poslabšanja
zdravstvenega stanja tujca ali pa če gre po obnašanju, videzu ali drugih kazalnikih za otroka
brez spremstva.115
Tudi iz ZTuj-2 torej izhaja, da so mladoletniki brez spremstva posebna kategorija, ki velja
za zelo ranljivo in se zanjo zahteva specifična oskrba in varstvo. Načeloma se vse otroke
brez spremstva, ki so mejo RS prestopili nezakonito preda državi, iz katere so prišli ali pa se
jih vrne v njihovo matično državo. V primeru, da te države ne veljajo za varne in ne morejo
zagotoviti sprejema otroka, pa se v skladu s KOP ne sme pričeti postopek vračanja. Policija
vse migrante, ki jih ni možno takoj vrniti v državo, iz katere so nezakonito vstopili v RS,
nastani v Center za tujce, enak postopek velja tudi za mladoletne tujce brez spremstva.116
Po ZTuj-2 in skladno s Protokolom in Policijo v praksi policija v primerih mladoletnika
brez spremstva obvesti Center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), ki je v konkretnem
primeru krajevno pristojen, da imenuje osebo, ki opravi razgovor z otrokom in ga
intervjuva.117 Mladoletnika se takoj po prečkanju meje namesti v primerni ustanovi v skladu
z dogovorom s skrbnikom, samo izjemoma pa v Centru za tujce.118 Po nastanitvi se
nemudoma prične postopek ugotavljanja njihove identitete. V petem odstavku 82. člena
ZTuj-2 je določeno, da kadar identiteta mladoletnega tujca ni potrjena in obstaja kakršen
koli dvom, da gre za mladoletno osebo, lahko policija ugotavlja starost osebe s pomočjo
izvedencev. Do takšnega dvoma lahko pride samo v primeru, če oseba ne poseduje
veljavnih osebnih dokumentov.119
V večini primerov je zelo pomembno, da mladoletnik zaprosi za mednarodno zaščito. Iz
prakse izhaja, da je to bolje za njih, saj so mladoletni in v primeru, ko zaprosijo za
mednarodno zaščito in jim je ta podeljena, so njihove pravice širše.120 Mladoletniku tudi
skrbnik svetuje, da zaprosi za status mednarodne zaščite in šele, ko on sam izrazi namero,
se prične postopek. Kadar pa mladoletnik ne izrazi želje po mednarodni zaščiti ali pa je le ta
zavrnjena, so otroci brez spremstva varovani s pravilom o nevračanju (non- refoulment), če
bi bilo ob vrnitvi v matično državo njihovo življenje ogroženo, zoža pa se obseg njihovih
pravic v RS. Gre za načelo nevračanja, ki v skladu z načeli mednarodnega običajnega prava
zavezuje RS, da se ne sme odstraniti tujca v državo, kjer bi bilo ogroženo njegovo življenje,
zaradi rase, narodnosti, vere, pripadnosti, političnega prepričanja ali pa v državo, kjer bi mu
grozilo mučenje in drugo nečloveško, poniževalno ravnanje.121

10a in 10b člen ZTuj-2.
Povzeto po Ministrstvo za notranje zadeve RS, Vlada o ugotavljanju dejanske starosti mladoletnih migrantov,
Sporočilo za javnost, stran 1.
117 Povzeto po EMN 2014, o.c., stran 9.
118 Povzeto po Ministrstvo za notranje zadeve, Nastanitev mladoletnikov brez spremstva- predlog za obravnavo,
Generalni sekretariat Vlade RS, Ljubljana, 21. 7. 2016, stran 10. URL: http://vrs3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/GLA_PRE_KAT?OpenView&ExpandView&Restrict
ToCategory=21400%20-%202016%20/%20000006
119 Povzeto po Vlada o ugotavljanju dejanske starosti mladoletnih migrantov, o.c., stran 1.
120 Povzeto po T. Žakelj, B. Lenarčič, 2017, o.c., stran 83.
121 72.člen ZTuj-2.
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Po namestitvi imajo po slovenski zakonodaji status ilegalnih migrantov in morajo biti
odstranjeni iz države. Otroci, ki migrirajo iz svoje matične države so pogosto zafrustrirani
ter težko oblikujejo sistem varnosti in zaupanja, zato je potrebno z njimi opraviti več
pogovorov, preden se prepustijo skrbnikom CSD. Cilj je identificiranje najboljših koristi za
otroka. Po 73. členu ZTuj-2 se lahko tujcu dovoli, da začasno ostane v RS, če odstranitev ni
dovoljena, če si ne more priskrbeti veljavnega potnega lista matične države, če ima kritično
zdravstveno stanje in iz drugih razlogov določenih v zakonu, tudi kadar gre za mladoletnika
brez spremstva.122
V primeru odstranitve iz države mora policija pred uvedbo postopka vrnitve mladoletnika,
ki nima spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov v matično državo, o tem
obvestiti najbližji CSD, ki nemudoma postavi skrbnika za posebni primer, saj se
mladoletnik ne sme vrniti v izvorno državo ali v drugo tujo državo, dokler mu ni tam
zagotovljen varen sprejem. Skrbnik je oseba, ki ji je s strani socialnega skrbstva neposredno
zaupana skrb za osebo, koristi, premoženje in pravice varovanca.123
Skrbnika se v teh primerih imenuje po določbah ZZZDR, ki v 179. členu določa, da je
dolžnost opravljanja skrbništva prostovoljna in častna. Nadalje 180. in 181. člen ZZZDR
določata kdo je lahko skrbnik, in sicer je skrbnik lahko samo oseba, ki v to privoli in, ki ima
osebne lastnosti in sposobnosti potrebne za opravljanje te dolžnosti. Oseba, ki ji je odvzeta
roditeljska pravica, nima poslovne sposobnosti ali pa so njene koristi v nasprotju s koristmi
varovanca in od nje ni mogoče pričakovati, da bo skrbniške obveznosti opravljala pravilno,
ne more biti skrbnik. Pri imenovanju se nujno upoštevajo želje varovanca, če jih lahko
izkaže. Kadar gre za otroke brez spremstva, govorimo o skrbništvu za posebne primere, ki
je opredeljeno v 211., 212. in 213. členu ZZZDR. Skrbniki za posebne primere so
postavljeni za določena opravila, ki so potrebna, kadar oseba nima možnosti uveljavljati
svoje koristi in izvrševati svoje pravice. Iz 114. člena ZZZDR izhaja, da mora CSD ukreniti
vse potrebno, da zavaruje osebnost, koristi in pravice tujega državljana, dokler organ
njegove države ne ukrene, kar je treba. Skrbništvo tukaj ni celotno, ampak je namenjeno
samo varstvu v omejenem obsegu, ki se v določenem primeru zahteva, in ga določi CSD
glede na konkretne okoliščine.
Vse potrebno za izpeljavo postopka postavitve skrbnika po ZZZDR ukrene CSD po
uradni dolžnosti, pri tem pa upošteva koristi in interese varovanca ter deluje po pravilih
upravnega postopka, če ni določeno drugače. Ko se otroku brez spremstva postavi skrbnik,
mora le ta najprej preučiti okoliščine, na podlagi katerih ugotovi, ali je vrnitev mladoletnega
tujca v skladu z njegovim najboljšim interesom, šele potem pa lahko policija izda odločbo o
vrnitvi. CSD za mladoletnike, ki migrirajo sami in ne zaprosijo za mednarodno zaščito
izvaja zastopanje tudi v postopku odločanja policije o vrnitvi v izvorno državo, seznanjajo
ga s pravicami, ki jih ima v RS, zagotavljajo mu najboljše možnosti pri nastanitvi v ustanovi,
ki je zanj primerna prav tako pa je CSD zastopnik otrok brez spremstva v postopkih
odločanja pred organi RS. 124
S pričetkom veljavnosti DZ, je na področju skrbništva prišlo do nekaterih pomembnih
sprememb v primerjavi z ZZZDR. Skrbništvo je v DZ urejeno v osmem delu od 239. do
279. člena.
73. člen ZTuj-2
Povzeto po Zupančič Karel, Oris družinskega prava, Uradni list, Ljubljana 1993, 154-155 stran.
124 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 211.
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Pogoji za skrbnika se od ureditve po ZZZDR bistveno ne spreminjajo, razlika je le v
dodatku, da se skrbnik za posebne primere ne more imenovati, če so izpolnjeni pogoji za
postavitev otroka ali odraslo osebo pod skrbništvo.125 Bistveno je tudi, da bo po novem
zakoniku otroke in odrasle postavilo pod skrbništvo sodišče, skrbnike za posebne primere
pa še vedno CSD.126 Po DZ bo funkcija skrbnika še vedno prostovoljna in častna, kar pa se
mi zdi neustrezno. Skrbnikov je premalo in menim, da bi jih, za vsaj simbolično plačilo,
bilo pripravljeno to delo opravljati več.127
RS mora poskrbeti, da je mladoletnik, ki čaka na vrnitev v izvorno ali tretjo državo,
nameščen v ustanovi, kjer mu je nudena ustrezna oskrba. ZTuj-2 napotuje na namestitev v
primerni ustanovi v skladu z dogovorom s skrbnikom, samo izjemoma pa v Centru za
tujce. Gre torej za namestitev izven centra za tujce, ki je primernejša in poteka pod
nadzorom socialnega varstva. Žal pa je praksa v naši državi ravno obratna, saj se otroke
brez spremstva praviloma namešča največ ravno v Center za tujce, samo občasno pa v
krizne centre za mlade.128
V Centru za tujce gre za institucijo, ki ima namestitve tako za otroke kot odrasle z istim
imigrantskim statusom. Mladoletnikom je potrebno v času namestitve v Centru za tujce
zagotoviti varno okolje in oskrbo, ugotoviti se mora, od kot prihajajo in kje se nahajajo
njihovi starši in skrbniki, če jih seveda imajo. Prav tako morajo strokovni sodelavci
ugotoviti, ali je združitev morebitnih staršev, skrbnikov v interesu otroka. V ogromno
primerih starši namreč pošljejo otroke v tujino z namenom, da bi si ustvarili boljše življenje,
saj je v njihovi matični državi standard slabši kot v evropskih državah.129
V prostem času mora biti otroku omogočeno ukvarjanje z igrami, rekreacijskimi
dejavnostmi in njegovimi poljubnimi dejavnostmi, primernimi njegovi starosti.130 Pri
vračanju pa mora biti še posebej upoštevana določila KOP, EKČP, Evropske konvencije o
uresničevanju otrokovih pravic ter Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.131 Šele, ko je mladoletnika izvorna ali
tretja država pripravljena sprejeti se ga lahko odstrani iz države, v kateri biva brez
mednarodne zaščite. Vrnjen mora biti članu družine, skrbniku ali pa ustreznim centrom v
državi vrnitve.132
Pomembne strategije za uresničevanje pravic otrok brez spremstva pa določa tudi Program
vlade, po katerem se mora vedno, ko se ugotovi, da je vrnitev otroka v njegovo matično
državo najboljša za njegove interese, le to izvajati na osnovi programov prostovoljne
vrnitve, ob sodelovanju in pomoči organov te matične države.133

Primerjaj 267. člen ZZZDR in 267. člen Družinskega zakonika.
Glej 257. člen, 262. člen in 267. člen Družinskega zakonika.
127127 240/II. člen Družinskega zakonika.
128 Povzeto po Nastanitev mladoletnikov brez spremstva- predlog za obravnavo, 2016, o.c., stran 10.
129 Povzeto po CSD Postojna, Poslovno poročilo za leto 2015, Postojna, februar 2016.
130 82. člen ZTuj-2.
131 Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponužujočega ravnanja ali kaznovanja,
Uradni list RS, št. 1-1-/1993 (RS 2/1994), 14.01.1994.
132 Povzeto po EMN 2014, o.c., stran 15-16.
133 Povzeto po Program za otroke in mladino 2006-2016, 2006, o.c., stran 18.
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ZTuj-2 je skladen tudi z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2008/115/ES o
skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih
državljanov tretjih držav,134 ki posebej ureja omejitev gibanja ranljivih skupin tujcev, kamor
spadajo družine, ženske, otroci, ostareli, huje bolni in seveda mladoletniki brez spremstva.
Namen omejitve je zagotovitev uspešne odstranitve nezakonito prebivajočega tujca iz
države, zato lahko tudi omejitev sama traja le kolikor je to nujno potrebno za izvedbo
odstranitve tujca iz države, najdlje pa 6 mesecev. Posebej je v Direktivi opredeljeno
pridržanje otrok brez spremstva. Za njih je predvidena namestitev v ustanovah, ki imajo
zmogljivosti in osebe, ki so potrebni za njihovo oskrbo in nego.
Takšna ureditev je, kot videno zgoraj, prenesena tudi v ZTuj-2, ki določa postopke za
mladoletnike s spremstvom in brez spremstva staršev ali skrbnikov, ki ne zaprosijo za
mednarodno zaščito ter za mladoletnike katerih prošnja je bila zavrnjena.135
ZTuj-2 pa omogoča tudi pravico do združitve družine. Ta pravica pripada tujcu, ki mu je v
RS priznan status begunca ali status subsidiarne zaščite, v primeru, če je družina obstajala
že pred vstopom begunca v RS. Za družinske člane begunca pa se po tej določbi štejejo
tudi starši begunca, ki je mladoletnik brez spremstva in mora vložiti posebno prošnjo za
dovoljenje za stalno prebivanje družinskega člana.

3.4.

MEDNARODNA ZAŠČITA

Slovenija je leta 1990 razglasila svojo suverenost s sprejetjem Deklaracije o suverenosti
države RS in s tem pridobila pravico, da sama odloča komu dovoli vstop na svoje ozemlje
in komu ne.136 Še vedno pa je državna suverenost omejena z načeli mednarodnega prava in
mednarodnimi pogodbami. Ključni dokument na področju mednarodne zaščite beguncev
je Konvencija o status beguncev iz leta 1951, ki opredeljuje kdo sploh je begunec ter kakšne
pomoči, socialnih pravic in zaščite so deležni begunci s strani držav podpisnic. Slovenija je
zato na podlagi Konvencije in tudi kot članica EU dolžna ljudem, ki so upravičeni do
mednarodne zaščite, zagotoviti pravno podlago za njeno uresničevanje.137 Na področju z
mladoletniki brez spremstva staršev ali skrbnika je nujno potrebno poznati tudi nekaj
mednarodno pravnih virov, še posebej pa je potrebno biti seznanjen s slovensko
zakonodajo.138
Najpomembnejši mednarodnopravni viri, ki zagotavljajo mednarodno zaščito otrok, so
KOP, Konvencija o statusu begunca in Haška konvencija o zaščiti otrok. Pod to temo velja
omeniti še Program za otroke brez spremstva v Evropi, ki pa ni zakonsko zavezujoč.
Izhajajoč iz nacionalne in mednarodne dokumentacije mora biti mladoletnikom vedno
zagotovljena pravica do življenja, primerne hrane, medicinske oskrbe, osebne integritete,
izobrazbe in predvsem jim mora biti nudena zaščita pred zlorabo in diskriminacijo.139

Direktiva 2008/115/es Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah
članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav z dne 16. decembra 2008UL I št. 348,
24. 12. 2008, stran 98.
135 Povzeto po B. Lenarčič, T. Žakelj, o.c., 2017, stran 83.
136 Deklaracija o suverenosti države Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 26/90.
137 Konvencija o statusu beguncev, člen 1., 12. In 35.
138 Povzeto po EMN 2014, o.c., stran 12.
139 Povzeto po Goeman Martine, Fournier Katja, Gittrich Thomas, idr., Core Standards for guardians of separated
children in Europe, Defence of children- ECPAT The Netherlands, 2011, stran 9-16.
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Zraven temeljnega zakona mednarodne zaščite, ZMZ-1, se subsidiarno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP)140 in Zakon o upravnem sporu.141
Podrobneje so postopki izvajanja in pridobitve mednarodne zaščite urejeni v podzakonskih
aktih, predvsem v uredbah in pravilnikih.142
ZMZ-1 je bil sprejet 03.03.2016 in je nadomestil ZMZ, ki je veljal od leta 2008, pred tem
pa je bil za to področje v uporabi Zakon o azilu, ki je veljal od leta 1999. ZMZ-1 je bil
sprejet v duhu harmonizacije slovenskega prava s pravom EU, in sicer v skladu z Direktivo
2013/32/EU o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite,143
direktivo 2013/33/EUo standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito144 ter
Direktivo 2011/95/EU,145 v kateri so določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani
tretjih držav in osebe brez državljanstva za pridobitev mednarodne zaščite.
Pri sestavi zakona pa so bile upoštevane tudi nekatere uredbe EU. Cilj zakona je uvedba
hitrih in učinkovitejših azilnih postopkov, ki državljanom tretjih držav zagotavljajo zaščito
in omogočajo vključevanje le teh v slovensko družbo.146
RS mora kot podpisnica ŽK in članica EU mednarodno zaščito nuditi vsem tistim
posameznikom, ki zaščite niso deležni v državi izvora, torej v državi njihovega
državljanstva ali stalnega prebivališča. Te države zakonov ne morejo, nočejo izvajati ali pa
podpisanih mednarodnih konvencij ne spoštujejo. Osebe, ki menijo da so v matični državi
preganjane, zaradi etnične, narodne ali verske pripadnosti lahko zato v RS zaprosijo za
mednarodno zaščito. Prav tako pa lahko to storijo tudi osebe, katerih življenje je v izvorni
državi ogroženo ali pa so bile žrtve mučenja in nečloveškega ravnanja.147
3.4.1. POSTOPEK MEDNARODNE ZAŠČITE
Mednarodna zaščita, ki jo ureja ZMZ-1, je področje, kjer se v vsakem posamičnem
primeru in po postopku, določenem v tem zakonu, presojajo okoliščine izpolnjevanja
pogojev, pridobitve, podaljšanja, prenehanja ali odvzema mednarodne zaščite. ZMZ-1
določa pogoje za pridobitev mednarodne zaščite in vrste pravic, ki jih država priznava
osebam s takšnim statusom. Ureja postopke za priznanje, podaljšanje, prenehanje in
odvzem statusa.

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, 16.09.1999.
141 Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US,
109/12 in 10/17 – ZPP-E, 28.09.2006.
142 Povzeto po I. Jager Agius, 2014, o.c., stran 107.
143 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem
mednarodne zaščite, z dne 26. junija 2013, L 180/60.
144 Direktiva 2013/33/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno
zaščito, z dne 26. junija 2013, L 180/96.
145 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite,
glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite, z dne
13. decembra 2011, L 337/9.
146 Povzeto po Vlada RS, Predlog Zakona o mednarodni zaščiti, EVA 2015-1711-0008, Ljubljana, številka
00717-8/2015/8, 10. december 2015, stran 10-11. URL: http://imss.dz-rs.si/imis/c347f9d3b1417ff8825e.pdf
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Oseba, ki ji je mednarodna zaščita priznana je oseba, ki ji je priznan status begunca ali
status subsidiarne zaščite. Po ZMZ-1 se status begunca prizna državljanom tretjih držav, ki
iz razloga utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere ali nacionalne oziroma
kakšne druge pripadnosti določeni družbeni skupini, raje ostanejo zunaj svoje države
porekla. Gre za status, ki ga oseba prejme, če dejansko izpolnjuje pogoje navedene v
Konvenciji o statusu beguncev. Status begunca posamezniku prinese dovoljenje za stalno
bivanje v RS, potni list begunca in izenačitev pravic s slovenskimi državljani glede
izobrazbe in zaposlitve.148
Vložitev prošnje za status subsidiarne oblike zaščite pa ZMZ-1 dovoljuje državljanom
tretjih držav ali osebam brez državljanstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za status begunca v
primeru, da obstajajo vsebinski razlogi za sum, da bi se ob vrnitvi v državo izvora ali
državo zadnjega prebivališča oseba soočala z realnim tveganjem, ki je predmet resne škode
(npr. smrtna kazen ali usmrtitev, mučenje ali nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali
kaznovanje, rasne in individualne grožnje za civilno življenje). Ta vrsta status temelji na
humanitarnem pravu in je dodeljen osebam, ki sicer niso begunci, vendar vseeno
potrebujejo mednarodno zaščito.149 V 31. členu pa ZMZ-1 posebej določa okoliščine, v
katerih se status begunca oziroma subsidiarne zaščite ne prizna. Izrecno ZMZ-1 obravnava
ranljive osebe s posebnimi potrebami, med katere uvršča tudi otroke brez spremstva in jim
s tem pripisuje večjo zaščito. V ranljivo skupino spadajo tudi invalidne osebe, nosečnice,
žrtve trgovine z ljudmi, starejši in otroci nasploh.150
Po podatkih ZIPOM se v postopkih pridobivanja statusa mednarodne zaščite otrok brez
spremstva, pristojni organi večkrat odločijo za dodelitev subsidiarne oblike zaščite, ki
omogoča status do dopolnitve polnoletnosti, kot pa za priznanje statusa begunca. Razlog za
podelitev subsidiarne zaščite je največkrat mladoletnost in njihova ranljivost. Omogoči jim
začasno bivanje v RS do polnoletnosti, zaradi začasnosti pa ne nudi uspešne in dobre
podlage za integracijo otroka v družbo.151
Po vstopu v RS mora tujec v najkrajšem možnem času izkazati namen za vložitev prošnje
za mednarodno zaščito, pri katerem koli državnem ali lokalnem organu. S tem postane
prosilec za mednarodno zaščito in se lahko svobodno giblje po ozemlju RS, ta status pa
traja do izvršljivosti odločitve pristojnega organa o njegovi prošnji.152
Pravice prosilcev so podrobneje določene v Pravilniku o pravicah prosilcev za mednarodno
zaščito153 in obsegajo pravico do prebivanja v RS, spremljanja postopka v njemu
razumljivem jeziku, do osnovne oskrbe, do nujnega zdravljenja, izobraževanja, finančne
pomoči, dela, humanitarne pomoči in do informiranja.154

Povzeto po Sitar Iztok, Kako do mednarodne zaščite (azila): Informacije za osebe, ki iščejo mednarodno
zaščito v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Ljubljana, 2008.
149 Povzeto po B. Lenarčič, T. Ž̌akelj, o.c., 2017, stran 84.
150 Povzeto po I. Jager Agius, 2014, o.c., stran 108.
151 Povzeto po ZIPOM, 2016, o.c., stran 42.
152 Povzeto po Ministrstvo za notranje zadeve, Mednarodna zaščita (azil), o.c.
153 Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, Uradni list RS, št. 67/08, 40/10 in 68/11, prenehal
veljati 30.09.2011.
154 1. člen Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito.
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Kadar pa je tuja oseba, ki je vstopila na ozemlje RS, mladoletnik brez spremstva, obstajajo
določene posebnosti. Mladoletniki so upravičeni do posebne nege in skrbi. Gre za osebe, ki
spadajo v eno najbolj ranljivih skupin in jim je zato potrebno zagotoviti še posebno
obravnavo, oskrbo in varnost. Večina mladoletnikov brez spremstva, ki pride v RS in se
namesti v Center za tujce, se odloči za zaprositev mednarodne zaščite in so zato nato
prepeljani v Azilni dom, kjer se prične postopek za oddajo vloge za mednarodno zaščito.155
V ZMZ-1 je opredeljeno delo z otroki brez spremstva, ki zaprosijo za mednarodno zaščito
in pa tudi s tistimi, ki so že pridobili pravico do mednarodne zaščite. Kadar gre za takšno
skupino oseb, se mora v postopku čim prej iskati njegove starše ali druge sorodnike in
ugotoviti njegova istovetnost. Pred začetkom postopka pa se mu nujno postavi tudi
zakoniti zastopnik, ki njegove interese zastopa v celotnem postopku za priznanje
mednarodne zaščite.156 Za postavitev zakonitega zastopnika je pristojen CSD.157 Naloga
zastopnika je, da tako rekoč spremlja mladoletnega prosilca v vseh postopkih, ki ga
zadevajo. Pomaga mu tudi pri namestitvi. Največkrat se jih namesti v Azilni dom, če ne
rabi zaradi izrednih okoliščin, zdravstvenih ali drugih, biti nameščen v drugo ustrezno
ustanovo. O ustreznosti izda mnenje krajevno pristojen CSD.158
Po ZMZ-1 je zakonit zastopnik lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika po ZZZDR
oziroma pogoje po DZ in se udeleži obveznega usposabljanja, ki traja 40 ur.159
Način oblikovanja in vodenja seznama ter izvedbo usposabljanja kandidatov za zakonitega
zastopnika določa Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez
spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov
brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave.160 V Uredbi je urejeno tudi
medsebojno sodelovanje zakonitega zastopnika, urada Vlade RS, ki je pristojen za
oskrbovanje migrantov, ministrstva in CSD ter ustanove, kjer je mladoletnik nastanjen.
Usposabljanje izvaja Fakulteta za socialno delo in obsega znanje iz socialnega dela,
psihologije, družinskega prava, varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, otrokovih
pravic in dolžnosti ter azilnega prava. Sklopi zajeti v usposabljanju družinskega prava so
rejništvo, skrbništvo in varstvo otrokovih koristi. Usposabljanje na področju varstva
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azilnega prava vključuje tudi poznavanje
mednarodne zaščite kot človekove pravice, zakonodaje EU o mednarodni zaščiti in na
splošno znanja o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter temelje trgovine z
ljudmi. Oseba, ki uspešno prestane usposabljanje in izpolni vse pogoje za zakonitega
zastopnika, se nato uvrsti na seznam, ki ga vodi Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve in
družino. CSD, krajevno pristojen za otroka brez spremstva izbere zastopnika s seznama in
izda odločbo o imenovanju. Zakonit zastopnik izvršuje svoja pooblastila zastopanja na
področjih vključevanja v šolstvo, izobraževanja nasploh, zdravja in dostopa do
zdravstvenega varstva, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter pri uveljavljanju pravic
pri sprejemu zaščite, in sicer do izdaje odločbe v postopku.
Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c, stran 211 in 212.
16. Člen ZMZ-1.
157 Povzeto po CSD Ljubljana Vič Rudnik, Mladoletni prosilci in prosilke za mednarodno zaščito brez spremstva. URL:
http://www.csd-lj-vicrudnik.si/delovna-podrocja/varstvo-otrok-in-druzine/mladoletni-prosilci-in-prosilkeza-mednarodno-zascito-brez-spremstva/ (15.06.2018).
158 16. člen ZMZ-1.
159 Povzeto po CSD Ljubljana Vič Rudnik, Mladoletni prosilci in prosilke za mednarodno zaščito brez spremstva, o.c.
160 Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja
ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove
izpostave, Uradni list RS, št. 35/17.
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Pred vsako pomembno odločitvijo glede otroka se mora zastopnik z njim posvetovati in
upoštevati njegovo mnenje, kolikor je to primerno starosti in zrelosti mladoletnika. Prav
tako ga mora redno obveščati o vseh izvedenih dejavnostih. Če je potrebno zastopanje na
področjih, ki v splošnem pooblastilu iz ZMZ-1 niso zajeta, se mladoletniku brez spremstva
postavi skrbnik v skladu z ZZZDR. O svojem delu mora zakoniti zastopnik poročati CSD
najmanj enkrat letno in na zahtevo tudi v vmesnem obdobju. Z izvršljivostjo odločbe
pristojnega organa v postopku pridobitve mednarodne zaščite, preneha zakonito
zastopanje. Dodatni razlogi prenehanja pa so urejeni tudi v ZZZDR.161
Pri migrantih, ki trdijo, da so mladoletni in ne posedujejo veljavnih osebnih dokumentov,
se lahko pojavi dvom v njihovo dejansko starost. V takšnih primerih je ugotavljanje
dejanske starosti migrantov del ugotavljanja njihove identitete, ki ga policija izvaja po
nastanitvi v Centru za tujce. Kadar se podvomi v starost prosilca mednarodne zaščite
ZMZ-1 v 17. členu natančno določa postopek ocene starosti otroka brez spremstva v
okviru postopka za priznanje. Pristojni organ, MNZ, lahko odredi pripravo izvedeniškega
mnenja s strani izvedenca medicinske stroke.162 O možnosti ocene starosti z izvedenskim
mnenjem se mora pisno obvestiti tako mladoletnika kot zakonitega zastopnika, v jeziku, ki
ga razume prosilec. Oba morata v pregled privoliti pisno. Če soglasje ni podano ter za to ni
utemeljenih razlogov, se mladoletnika šteje za polnoletnega v postopku obravnave njegove
prošnje. Če pa po izdelavi izvedenskega mnenja še vedno obstaja dvom o mladoletnosti, pa
se šteje, da je prosilec mladoleten.163
Postopek mednarodne zaščite je namenjen ugotovitvi, ali prosilec izpolnjuje vse pogoje za
priznanje. Najprej pristojni organ presoja pogoje za priznanje statusa begunca in nato šele,
če pogoji za status begunca niso izpolnjeni, za priznanje statusa subsidiarne zaščite. V
postopku odloča pristojni organ po ZUP, to je Sektor za statusne zadeve MNZ. Vlagatelj
namere mora izraziti namen za prošnjo priznanja mednarodne zaščite v najkrajšem
možnem času, saj gre drugače za nezakonit prehod čez mejo. Do vložitve prošnje ne sme
biti odstranjen iz RS. Prošnjo vloži mladoletnik ob prisotnosti zakonitega zastopnika pri
pristojnem organu. O prošnji mora organ odločiti v najkrajšem možnem času, maksimalni
rok pa je dva mesca, oziroma v rednem postopku šest mesecev od vložitve prošnje. Z
uradno osebo se mora opraviti osebni razgovor, v katerem oseba pojasni svoje okoliščine
in razloge za začetek postopka. Kadar gre za mladoletnika brez spremstva se razgovor
opravi osebno in skupaj z zakonitim zastopnikom.164
Ko organ prejme prošnjo otroka brez spremstva, se ga sprva povpraša o sorodnikih z
namenom, da se izvede združitev družine, če bi to bilo v njegovo največjo korist. Iskanje
svojcev organizira mednarodna organizacija Rdeči križ po posvetovanju s skrbnikom in ob
upoštevanju otrokovih interesov.165

18. člen ZMZ-1.
Povzeto po Ministrstvo za notranje zadeve RS, Vlada o ugotavljanju dejanske starosti mladoletnih migrantov,
Sporočilo za javnost, stran 1.
163 Glej Upravno sodišče RS, sodba I U 2085/2017, z dne 27. november 2017.
164 Povzeto po Vlada RS, Otroci, ki v Slovenijo prihajajo brez spremstva, so izrazito ranljiva skupina, stran 1. URL:
http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/otroci_ki_v_slo
venijo_prihajajo_brez_spremstva_so_izrazito_ranljiva_skupina_57679/ (26.05.2018).
165 Povzeto po Vlada RS, Otroci, ki v Slovenijo prihajajo brez spremstva, so izrazito ranljiva skupina, o.c., stran 1.
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Po sprejemu prošnje za mednarodno zaščito se prosilca nastani v Azilni dom, ki se nahaja v
Ljubljani. Sestavljen je iz šestih oddelkov, izmed katerih je eden tudi oddelek za
mladoletnike brez spremstva.166 V času odločanja o priznanju mora biti tem mladoletnikom
zagotovljena enaka raven zdravstvenega varstva in izobrazbe kot slovenskim otrokom, prav
tako pa se jim zagotavljajo različni programi, ki so usmerjeni v pomoč pri učenju in v
usmeritev kako aktivno preživeti prosti čas. Ob vložitvi prošnje za mednarodno zaščito in
medtem ko čaka končne odločitve, ima mladoletnik status prosilca in mu pripadajo
določene pravice, ki vključujejo pravico do prebivališča v RS, materialne oskrbe v primeru
nastanitve v Azilnem domu ali njene podružnice (stanovanje, hrano, oblačila in toaletni
izdelki), finančne pomoči v primeru zasebne namestitve, pravico do izobraževanja, dostopa
do trga dela in žepnino. Vse te pravice so dobro vključene v nacionalno zakonodajo,
vendar pa obstajajo tudi so raziskave, ki kažejo da vseh ni mogoče ustrezno izvajati v
praksi.167
ZMZ-1 mladoletnika brez spremstva izenačuje z drugimi otroci, ki so obvezno zdravstveno
zavarovani kot družinski člani in jim v skladu s tem zagotavlja enak obseg zdravstvenega
varstva. Deležni so tudi posebne pravice do dodatnih zdravstvenih storitev, predvsem do
psihoterapevtske pomoči, ki jo zaradi težkega obdobja s katerim se soočajo potrebujejo
predvsem če gre za otroke, ki so bili žrtve mučenja, nečloveškega ali ponižujočega
ravnanja, oboroženih spopadov ali kakršnih koli zlorab in zanemarjanja ter izkoriščanja.168
ZMZ-1 pa jih ne izključuje niti na področju izobraževanja, saj je prosilcem omogočeno, da
ob sodelovanju zakonitega zastopnika pridobijo dostop do izobraževanja na srednjih in
poklicnih šolah pod enakimi pogoji, kot državljani RS. Vključeni so namreč v izobraževalni
sistem že v času postopka priznanja mednarodne zaščite, s šolanjem pa lahko nadaljujejo
tudi po že pridobljenem status begunca ali subsidiarne zaščite. Omogočeni so jim programi
različnih vrst, kot so učenje slovenskega jezika in aktivno preživljanje prostega časa. Še
posebej pa jim pri vključevanju v družbo pomagajo nevladne organizacije, na primer SF.169
Če prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa begunca ali pa za status subsidiarne
zaščite se z odločbo se prošnji ugodi. V primeru mladoletnika brez spremstva se lahko
prošnja zavrne kot neutemeljena le, če obstajajo tehtni razlogi za domnevo, da prosilec
predstavlja grožnjo za javni red, državno varnost RS, javno varnost ali pa da je bil iz teh
razlogov odstranjen iz države. Razlog zavrnitve pa je lahko tudi koncept varne izvorne
države po 61. členu ZMZ-1, ki določa da se tretja država šteje za varno, če lahko sklepamo,
da v njej ni preganjanja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, mučenja, ogroženosti
zaradi vsesplošnega nasilja v razmerah oboroženega spopada in kaznovanja. V primeru ko
se prosilcu prizna mednarodna zaščita, pridobi pravico do pomoči glede vključevanje v
slovensko družbo. Zagotavlja jo Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.
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http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/mednarodna_zascita_azil/azilni_dom/.
(04.06.2018).
167 Povzeto po Lenarčič Blaž, Medarić Zorana, Sedmak Mateja, Žakelj Tjaša, Unaccompanied minors in Slovenia:
Principle of the best interest of the child between theory and practice, v: International Conference Children and Young
People on the Move-Towards a More Precise Definition of Their Best Interests, Portorož, 2015, stran 24.
168 15. člen ZMZ-1.
169 Povzeto po Vlada RS, Otroci, ki v Slovenijo prihajajo brez spremstva, so izrazito ranljiva skupina, o.c., stran 1.
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Mladoletniku po pridobitvi mednarodne zaščite CSD, pristojen za določeno krajevno
območje, postavi skrbnika skladno z ZZZDR.170 Skrbništvo je posebna oblika varstva
mladoletnikov, za katere starši ne skrbijo, država pa mora zagotoviti varstvo tudi osebam,
ki same nimajo možnosti skrbeti za svoje koristi in pravice. Gre za nujen postopek, vendar
pa skrbništvo ne pomeni, da otrok pri tej osebi živi, ampak samo, da ta oseba skrbi za
varovanje njegovih pravic in največjih koristi.171
Sledi izvedba postopka nastanitve mladoletnika. Pri tem se upoštevajo največje koristi
mladoletnika, njegova starost in stopnja zrelosti pa tudi to, ali je prišel v RS skupaj s
kakšnim bratom ali sestro. Tako kot se nastanitev zagotavlja v javnih dijaških domovih v
času, ko so osebe prosilci mednarodne zaščite, se tam zagotovi tudi po že pridobljenem
statusu. Ustreznost namestitve presodi krajevno pristojen CSD. Otrokom v prostorih
nastanitve in tudi na prostem omogočijo prostočasne dejavnosti, ki vključujejo igro in
rekreacijo, primerno njihovi starosti.172 Tudi po priznanju mednarodne zaščite se še vedno
izvaja postopek iskanja članov družine, hkrati pa se seveda varujejo njegovi interesi.
Kroženje informacij o mladoletniku in njegovih bližnjih sorodnikih, obdelava in njihovo
zbiranje, ki bi lahko ogrožalo telesno celovitost ali življenje njega ali družine je zaupno.173
CSD prouči tudi možnosti namestitve otroka brez spremstva v rejniško družino, ki
predstavlja obliko individualizirane namestitve in skrb v drugi družini. Če se ne najdejo
primerni rejniki pa je, zaradi čustvene stiske, možna tudi namestitev v zavodsko oskrbo.
Gre za vzgojne zavode, ki prevzamejo funkcijo vzgoje, ki bi je moral biti otrok deležen s
strani staršev, prevzamejo torej skrb za varstvo in vzgajanje tega otroka.174
Če mednarodna zaščita ni priznana, pa se tujca obravnava v skladu z ZTuj-2 in se ga preda
policiji in Centru za tujce, kjer se nato izvede postopek vrnitve v matično državo.175 Po
statistiki in raziskavah se večina mladoletnikov brez spremstva, ki so prosilci mednarodne
zaščite, že pred izdajo odločitve oziroma kmalu po nastanitvi v azilnem domu odloči za
zapustitev Slovenije. Razlogi za to so različni. Gre predvsem za faktorje, ki jih bolj
pritegnejo v razvitejših državah EU. Predvsem je vzrok boljša izobrazba, več delovnih
mest, družina in boljši pogoji v drugih državah. Seveda pa je pomemben in odločilen
sigurno tudi sam postopek, ki je v Sloveniji dolgotrajen. Zahteven je že sam jezik, najbolj
pa proces integracije, vključitve in nenaklonjenosti tujcem.176
V letu 2015 je bilo skupno v RS vloženih 277 prošenj za mednarodno zaščito, 34 osebam je
bil priznan status begunca, 11 pa status subsidiarne zaščite. izmed prosilcev za mednarodno
zaščito je bilo v tem letu izmed obravnavanih prošenj kar 44 mladoletnikov brez spremstva.
Največ iz Afganistana, starih med 16 in 17 let.177

Glej poglavje 3.3.
Povzeto po Ministrstvo za notranje zadeve RS, Evalvacija pilotnega projekta namestitve mladoletnikov brez
spremstva v dijaške domove – predlog za obravnavo, Generalni sekretariat Vlade RS, Ljubljana 2017, stran 8-10.
172 15. člen in 16. člen ZMZ-1.
173 100. člen ZMZ-1.
174 Povzeto po Evalcacija pilotnega projekta namestitve mladoletnikov brez spremstva v dijaške domove, 2017, o.c., stran
9-10.
175 Povzeto po Ministrstvo za notranje zadeve, Mednarodna zaščita (azil), o.c.
176 Povzeto po EMN, 2014, o.c., stran 6.
177 Povzeto po Ministrstvo za notranje zadeve RS, Poročilo z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in
vključevanj za leto 2015, Frafex d.o.o., Ljubljana, maj 2016, stran 17 in 39-40.
URL:http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/DUNZMN_2013/DUNZMN_2014/DU
NZMN_2015/DUNZMN_2016/Statisticno_porocilo_-_SLO_2015_25052016.pdf. (15.06.2018).
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Leto kasneje se je število prošenj za mednarodno zaščito povečalo na približno 1.300
prošenj, 244 je bilo mladoletnikov brez spremstva, izmed njih pa sta bili samo dve
deklici.178 Leta 2017 je bilo vse skupaj vloženih nekaj več prošenj za mednarodno zaščito
kot leto prej, okrog 1.400, v primerjavi z letom 2015 pa je to število bistveno narastlo.
Mladoletnih prosilcev brez spremstva, je bilo v letu 2017 388, od tega pa sta spet bili zgolj
samo dve deklici. Mednarodna zaščita je bila podeljena 152 osebam, od tega 139 osebam
status begunca in 13 osebam status subsidiarne zaščite.179

3.5.

OTROKOVE NAJVEČJE KORISTI

V času, ko se EU sooča s posledicami širokih migracijskih tokov, se pojavljajo vprašanja o
tem kako omogočiti migrantom čim večje lagodje, da se bodo kar se da dobro počutili in
kako vzpostaviti podporne mehanizme v državah. Načelo izvajanja v najboljšem interesu
otroka je ključno načelo glede ukrepov in odločitev, ki vplivajo na življenje otrok, kar izhaja
tudi iz KOP. Iz KOP izhaja, da EU migracijska in azilna politika vsebuje tudi posebne
določbe namenjene ravno otrokom brez spremstva, kot še posebej ranljive skupine
migrantov in integrira načelo največje koristi otroka v številnih direktivah, ki se
osredotočajo tudi na različne postopke glede mladoletnikov brez spremstva.
Pravica otroka, da se njegov najboljši interes upošteva in uporabi kot temeljno vodilo pri
vseh ukrepih ali odločitvah, ki se nanj nanašajo tako v javni kot zasebni sferi, je določen v
3. členu KOP.180 Iz 1. točke 3.člena izhaja, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z
otroki, če jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove, sodišča, zakonodajna telesa in
upravni organi, otrokove koristi vedno temeljno vodilo.181 Iz sodbe Evropskega sodišča za
človekove pravice (ESČP) izhaja, da mora biti EKČP uporabljena skupaj s splošnimi načeli
mednarodnega prava, kar na področju otrokovih pravic pomeni, da se mora upoštevati tudi
KOP, Deklaracija ZN o otrokovih pravicah iz leta 1959, Listina EU o temeljnih pravicah in
druge mednarodne listine. ESČP je poudarilo, da v mednarodnem pravu trenutno obstaja
konsenz, ki podpira idejo, da se mora v vseh odločitvah, ki se tičejo otrok, upoštevati
njihova največja korist.182
Od ratifikacije KOP je bilo načelo razširjeno in uporabljeno v veliko dokumentih ZN, prav
tako pa je bilo vključeno v relevantne ukrepe EU in direktive, ki se nanašajo na
mladoletnike brez spremstva.

Povzeto po Ministrstvo za notranje zadeve RS, Poročilo z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in
vključevanj za leto 2016, Frafex d.o.o., Ljubljana, maj 2017, stran 33- 37. URL:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/DUNZMN_2013/DUNZMN_2014/DUNZM
N_2015/DUNZMN_2016/DUNZMN_2017/Statisticno_porocilo_-_SLOVENSKO_2016.pdf
(15.06.2018).
179 Povzeto po Ministrstvo za notranje zadeve RS, Poročilo z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in
vključevanj za leto 2017, Frafex d.o.o., Ljubljana, maj 2018, 47-49 in 54-55. URL
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/DUNZMN_2013/DUNZMN_2014/DUNZM
N_2015/DUNZMN_2016/DUNZMN_2017/DUNZMN_2018/Porocilo_2017_SLO_1652018.pdf
(15.06.2018).
180 Povzeto po T. Žakelj, B. Lenarčič, 2017, o.c., stran 81.
181 Glej sodno odločbo UPRS, sodba I U 101/2016, z dne 06. september 2016.
182 Glej zadevo Neulinger in Shuruk proti Švici, številka zadeve 41615/07, z dne 06. julij 2010.
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Drugi ključni dokumenti, ki omenjajo pomen načela največje koristi otroka in obsegajo
smernice kako doseči uresničitev tega načela so UNHCR Smernice za določanje
najboljšega interesa otrok iz leta 2008183 in skupna objava UNICEFA in UNHCR-ja
Varnost in zvok: Kaj članice smejo storiti, da pridobijo spoštovanje najboljšega interesa
otrok brez spremstva in ločenih otrok v Evropi (2015),184 katerega namen je podpora EU
pri uporabi načela kot glavnega vodila pri obravnavanju mladoletnikov brez spremstva in
ločenih otrok na njihovem teritoriju. Na tem področju so pomembne tudi Direktiva Sveta
o pravici do združitve družine (2003/86/ES),185 Direktiva vračanja (2008/115/EU),186 ki
določa skupne standarde in določa postopke za vrnitev državljanov tretjih držav, ki
nezakonito prebivajo na ozemlju države članice, vključuje pa tudi izjeme in specialne
določbe za otroke. 187
Prav tako je pomemben Akcijski načrt EU o mladoletnikih brez spremstva 2010-2014
COM (2010) 213,188 ki opredeljuje potrebo po celovitih sistemih za zaščito otrok, kot enega
od elementov preventivnih ukrepov in drugi dokumenti, ki se nanašajo tudi na azil. Ob
upoštevanju migrantskih razmer v RS je načelo največje koristi otroka pomembno v dveh
primerih. Sprva je pomembno za zakonodajo, s katero je določen sprejem otrok brez
spremstva, njihovo varstvo in celoten postopek. Drug vidik pa je analiza vključitve načela
in njegova določitev v postopkih glede otrok brez spremstva, na podlagi mnenja
strokovnjakov, ki se ukvarjajo s to skupino mladoletnikom. Torej dejansko izvajanje načela
v praksi.189
Iz sodne prakse Sodišča EU prav tako izhaja, da morajo pristojni organi pri otrocih
upoštevati otrokove najboljše interese, kot to določa 24/II. člen Listine o temeljnih
pravicah EU. Sodišče je v eni izmed zadev pojasnilo, da kadar mladoletnik tretje države želi
pridobiti pravico prebivanja v EU, morajo biti upoštevane vse okoliščine, vključno s
starostjo otroka, čustvenim in fizičnim razvojem otroka, obsegom čustvenih vezi s starši in
tveganji, ki bi jih lahko prinesla ločitev od družine. Kot je navedlo Sodišče, je vedno
potrebno upoštevati načelo sorazmernosti najboljših otrokovih interesov in temeljnih
pravic.190
V zadevi iz leta 2018191 je Sodišče EU odločalo o deklici, ki je zaprosila za azil na
Nizozemskem februarja 2014 in ki je dopolnila starost 18 let manj kot štiri mesece pozneje.
Oktobra 2014 ji je bil dodeljen status begunca in je prejela dovoljenje za prebivanje z dnem,
ko je bila vložena prijava.

183 Povzeto po UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, Geneva, 2008. URL:
http://www.refworld.org/docid/48480c342.html (13. 06. 2018).
184 Povzeto po UNHCR, Safe and Sound: What States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and
separated children in Europe, 2014. URL: http://www.refworld.org/docid/ 5423da264.html (13. 06. 2018).
185 Direktiva Sveta 2003/86/ES o pravici do združitve z družino, z dne 22. septembra 2003, L 251/12.
186 Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on
common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals.
Offcial Journal of the European Union L 348/98.
187 Povzeto po T. Žakelj, B. Lenarčič, 2017, o.c.
188 Povzeto po European Commisson, Communication from the commission to the European parliament
and the Council, Action Plan on Unaccompanied Minors (2010 – 2014), Bruselj. URL: https://ec.europa.eu/antitrafficking/eu-policy/action-plan-unaccompanied-minors-2010-2014_en (13. 06. 2018).
189 Povzeto po T. Žakelj, B. Lenarčič, 2017, o.c., stran 81-82.
190 Zadeva C-82/16 K.A. in drugi proti Belgiji, z dne 18. maj 2018.
191 Zadeva C-550/16 A in S proti Ministrstvu za pravosodje in varnost v Haagu, z dne 12. april 2018.
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Zahtevala je združitev družine s starši in njenimi tremi mlajšimi brati, le ta pa je bila
zavrnjena na podlagi dejstva, da na dan, ko je bila vložena prijava za združitev družine, ni
več mladoletna oseba. V pritožbenem postopku je Okrožno sodišče v Haagu menilo, da je
načeloma status mladoletnika brez spremstva treba določiti glede na trenutek vstopa osebe
zadevnega ozemlja države članice, medtem ko je Državni svet pred to odločitivjo menil, da
se v primeru otroka brez spremstva lahko status določa tudi glede na starost v času vložitve
prošnje. Okrožno sodišče v Haagu je zato odločilo, da bo Sodišču EU predložilo
predhodno vprašanje glede izraza mladoletnik brez spremstva, in sicer ali se kot otrok brez
spremstva šteje tudi tisti mladoletnik, ki med azilnim postopkom doseže starost 18 let na
ozemlju države članice. Sodišče EU je svojo odločitev oprlo na načelo največje koristi
otroka, ki mora biti primarno upoštevan že po KOP. Pri ocenjevanju najboljših interesov
otrok bi morale države članice zlasti upoštevati načelo enotnosti družine, dobro počutje
mladoletnikov, družbeni in socialni razvoj ter varnostne vidike in mnenje mladoletnika v
skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Na podlagi načela otrokovih najboljših interesov je
Sodišče EU v predmetni zadevi podalo razlago, da sicer drži, da Direktiva o združitvi z
družino (2003/86/ES)192 ne določa trenutka, ko mora biti izpolnjen pogoj, da je oseba
mlajša od 18 let. Opozorilo pa je, da se mora načeloma v takšnih primerih uporabiti
avtonomna in enotna razlaga po vsej EU. Upoštevati se mora kontekst določbe in cilj
zadevne zakonodaje. Direktiva o združitvi z družino sledi spodbujanju združitve družine in
zagotavljanju zaščite državljanu tretje države, zlasti mladoletnikom, ob tem pa poskuša še
dodatno zagotoviti zaščito tistim beguncem, ki so mladoletniki brez spremstva. Sodišče EU
je dejalo, da bi bilo v nasprotju z načelom otrokove največje koristi, če bila v predmetnih
okoliščinah, pravica do združitve družine odvisna od trenutka, ko pristojni nacionalni organ
sprejme odločitev o azilnem postopku.193
Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je v več svojih zadevah poudarilo, da morajo
nacionalni organi zagotoviti učinkovito zaščito in zadostno mero za najboljši interes otrok,
in da je pri otrocih le redko mogoče upoštevati javni interes, ki bi presegel uporabo načela
otrokovih največjih koristi.194
Načelo oziroma pravni institut otrokove največje koristi izhaja iz četrtega odstavka 3. člena
ZMZ-1 in velja v primeru, ko gre za otroka brez spremstva.195 Nadalje 115. člen ZMZ-1
največjo korist opredeljuje kot primarno skrb pri obravnavi mladoletnikov. Državi daje
obveznost zagotovitve življenjskega standarda, ki je primeren za njegov duševni, moralni,
psihični, družben in duhovni razvoj. Natančne definicije načela otrokove največje koristi še
ne poznamo, niti KOP je ne ponuja. Otrokova najboljša korist je odvisna od vrste
dejavnikov, sintagma pa široko opisuje otrokovo blaginjo in natančne definicije, zato je ne
moremo najti. Upoštevati se mora starost, okolje, razvitost otroka,...196
Iz sodne prakse Upravnega sodišča izhaja, da je bistvenega pomena za pravilno uporabo
procesnega, dokaznega in materialnega prava, da pristojni organi čim prej zanesljivo
ugotovijo, ali je prosilec v določenem postopku mednarodne zaščite mladoleten ali ni. To
pa ravno zaradi pomembnosti uporabe načela varovanja otroke koristi kot vodilnega
pravnega načela, če je prosilec mladoletnik.197
Direktiva Sveta 2003/86/ES o pravici do združitve z družino, z dne 22. septembra 2003, L 251/12.
Glej tudi zadevo C‑648/11, z dne 6. junij 2013.
194 Glej zadevo Ejimson proti Nemčiji, številka zadeve 58681/12, z dne 1. marec 2018.
195 Glej sodno odločbo, UPRS, sodba I U 1837/2016, z dne 18. april 2017.
196 Povzeto po B. Lenarčič, T. Žakelj, 2016, o.c., stran 3.
197 Glej sodno odločbo UPRS, sodba I U 433/2016, z dne 24. avgust 2016.
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ZMZ-1 določa, da je potrebno upoštevati načelo največje otrokove koristi v vseh
postopkih, v katerih je prosilec mladoletnik brez spremstva.198 Načelo mora biti
uporabljeno v vsakem posameznem primeru, ob upoštevanju konkretnih okoliščin. Prav
tako mora biti upoštevano pri obravnavanju prošenj mladoletnih prosilcev brez spremstva,
kjer se mora dati večji poudarek na ugotavljanju objektivnih okoliščin glede izvorne države,
kot pa to velja pri drugih odraslih prosilcih.199
Pomembno je tudi poudariti, da predpisi v RS, ki služijo kot pravna podlaga za postopke v
zvezi z mladoletniki brez spremstva, uporabljajo izraz ”v interesu/ korist otroka”, ne pa v
“najboljšem interesu otroka”. Korist otroka je namreč izrecno omenjena v številnih
nacionalnih zakonih (npr. ZZZDR, DZ, Zakon o pravdnem postopku- ZPP).200 Točne
razlage, kaj dejansko pomeni izraz “v interesu otroka”, nimamo. Iz ZZZDR, ki ureja
skrbništvo, na primer izhaja, da je za izvajanje ukrepov v interesu otroka potrebno
zagotoviti pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in kompetence za samostojno
življenje in delo otroka. 5. člen ZZZDR določa, da v vseh dejavnostih in postopkih, ki se
nanašajo na otroka, starši, druge osebe, državni organi in nosilci javnih pooblastil morajo
delovati v skladu s koristjo otrok, nadalje ZZZDR določa, da je v interesu otroka, da se
razvija na zdrav način. Podobno je v 408. členu ZPP izrecno zahtevano, da sodišče varuje
interes otroka, pri civilnih in starševskih tožbah po uradni dolžnosti. Iz povedanega izhaja,
da načelo otrokove najboljše koristi ni mogoče vnaprej določiti z uporabo splošnih pravil.
Načelo mora biti posebej uporabljen v vsakem posamičnem konkretnem primeru, ko se
odloča o otrokovih pravic ali obveznosti. Vsi podrobno določeni ukrepi in podrobno
predpisani postopki v zvezi z določanjem najboljše koristi otroka bi namreč pripeljali do
tega, da bi načelo delovalo v popolnem nasprotju s tem, čemur je namenjeno ali ne v skladu
s koristmi na najboljšem interesu otroka zato bi se obrnil v svoje nasprotje – z definiranjem
načela bi zožili njegovo razumevanje in spekter uporabe in proste presoje.201
Mehanizmi, namenjeni varovanju otrokove koristi so predvsem določitev zakonitega
zastopnika, zastopanje otrokovih interesov v postopkih, prijazno izvajanje postopkov in pa
tudi posebni pisni opisi postopkov in priporočila za posamezne otroke.202 Za osebe, ki
ugotavljajo največjo korist je pomembno predvsem kakšne so okoliščine v dani situaciji. Če
ne najdejo rejnika, ki bi bil pripravljen sprejeti, ga ne morejo oddati v rejniško družino,
kljub temeljnim tradicijam v RS, da naj otrok odrašča v nadomestni ali pa izvorni družini.
Prav tako ne morejo sami zakoniti zastopniki odločati o nastanitvi, saj so možnosti
omejene s kapaciteto države. Pomembno je mnenje otroka samega in tudi zakonitega
zastopnika ter skrbnika, vseeno pa to ni edino kar šteje.203

198 To izhaja iz sodne odločbe UPRS, sodba I U 494/2017-10, z dne 10. maj 2017 in iz sodne odločbe
UPRS, sodba I U 1778/2014, z dne 18. februar 2015. Glej tudi VSRS, sodba I Up 86/2015, z dne 07.
september 2015.
199 Glej sodno odločbo UPRS, sodba I U 440/2016, z dne 26. april 2016.
200 Zakon o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit,
45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl.
US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17,
25.03.1999.
201 Povzeto po T. Žakelj, B. Lenarčič, 2017, o.c., stran 84.
202 Povzeto po B. Lenarčič, Z. Medarić, M. Sedmak, T. Žakelj, 2015, o.c., stran 14-15.
203 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 216.
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Kot izhaja tako iz KOP in tudi iz ZMZ-1, je potrebno upoštevati zlasti dobro počutje
otroka, možnost ponovne združitve z družino, družbeni razvoj in mnenje otroka glede na
njegovo fazo zrelosti. Prav tako pa je predvsem pomembna njegova varnost in zaščita, saj
obstaja veliko tveganje, da otrok postane žrtev trgovine z ljudmi.204
Strokovni sodelavci, ki sodelujejo pri iskanju najboljših možnosti za otrokovo korist,
morajo poznati vse ukrepe, ki so na voljo. Prav tako je pomembno, da se lahko otroke
namesti v rejniško družino, kar se je v navalu migracij izkazalo za še nepoznano dejstvo v
nekaterih CSD. Rejništvo v povezavi otrok brez spremstva ni opredeljeno v slovenski
zakonodaji in niti ne v poročilih Evropske migracijske mreže, vendar pa se v preteklosti to
ni dogajalo in pravna ureditev tudi ni bila pomembna. Sedaj pa bi se to moralo urediti.205
Ko otroci brez spremstva prispejo v Slovenijo, jih največ pride v stik z mejno policijo, ki
išče ilegalne priseljence. Tukaj je pomembno poudariti, da je Slovenija podpisnica številnih
dvostranskih sporazumov, ki predpisujejo vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za
vstop v državo ali pogojev za ostanek na njenem ozemlju. Če so pogoji za vrnitev
izpolnjeni, so mladoletniki poslani nazaj v državo iz katere so prišli v RS. Sporno v takšni
ureditvi je, kako je možno poslati otroka nazaj, glede na upoštevanje načela najboljše koristi
otroka. Kot izhaja iz literature in pregleda podatkov v RS, podobno kot druge države
članice EU, v Sloveniji ne obstaja popolna statistična evidence števila otrok brez spremstva,
ki jim je bil dovoljen oziroma zavrnjen vstop v državo v zadnjih letih. Če se mladoletnika
ne vrne v državo, ki jo prečka na podlagi dvostranskih sporazumov, ali v primeru, da ni
zaprosil za mednarodno zaščito, je s strani policije odpeljan v Center za tujce. Na podlagi
ZTuj-2 se mu postavi skrbnik za posebne primere, s strani krajevno pristojnega CSD.
Skrbnik opravi razgovor z mladoletnikom in skozi intervju poskuša ugotoviti kaj je v
njegovem najboljšem interesu. Tudi iz sodne prakse Upravnega sodišča izhaja, da je osebni
razgovor z mladoletnikom brez spremstva zelo pomemben in se v skladu z načelom
otrokove največje koristi mora opraviti vedno. Še posebej pa je takšen pogovor potreben
pri otroku brez spremstva, ki ima glede na evropsko in slovensko ureditev poseben položaj
in je nujno v ospredje postavljena njegova največja korist.206
Če se mladoletnik odloči za vložitev za mednarodno zaščito pa ga premestijo v Azilni dom,
kjer jim je postavljen zakoniti zastopnik, ki je imenovan v roku 24 ur. Po mnenju večine
strokovnjakov je ravno vloga zakonitega zastopnika tista, ki je najbolj pomembna pri
določanju najboljšega interesa vsakega otroka, ki je brez spremstva. Vse je odvisno od
pristopa zakonitega zastopnika in tega kako se zavzema za mladoletnika, saj je ravno on
tisti, ki je otroku, ki je brez spremstva najbližje. Kako je priznana volja otroka in njegov
najboljši interes ter kako sta upoštevana v samem postopku je prav tako odvisno od
zakonitega zastopnika.207

15. člen ZMZ-1.
Povzeto po European Migration Network (EMN), Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU
member states and Norway, Synthesis report, May 2015, stran 23. URL: http://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/emn_study_2014_uams.pdf.
206 Glej sodno odločbo UPRS, sodba I U 440/2016, z dne 26. april 2016.
207 Povzeto po T. Žakelj, B. Lenarčič, 2017, o.c, stran 87-88.
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Po podatkih UNHCR in UNICEF bi moralo biti načelo otrokove koristi vključeno v
nacionalne strukture in postopke tako, da bi zagotavljalo celovit pristop za vzpostavitev
najboljšega interesa otroka. To pomeni, da bi morali biti postopki predvsem otrokom
prijazni. Vendar je izvajanje tega načela priča nasprotujočim si pritiskom med nadzorom
migracij in na drugi strani varovanja človekovih pravic za vse, ne glede na njihovo
državljanstvo.208
Prav tako pa je problem v postopku določitve in odkritja najboljšega interesa otrok v
Sloveniji ta, da je postopek v rokah različnih posameznikov, pri čemer je vsak odgovoren
za en del. Iz tega izhaja, da v Sloveniji določitev najboljšega interesa otroka odvisna
predvsem od velikega števila različnih akterjev, vključenih v predpisan postopek. Poleg tega
je njihova izvedba odvisna v veliki meri od osebnega prizadevanja tistih, ki so vključeni v
proces.
Da so stvari še bolj zapletene pa so pooblastila tistih, ki so vključeni močno razpršena.
Razpršenost se nanaša na vse akterje in postopke v zvezi z mladoletniki brez spremstva. Na
primer skrbnik za posebne primere je omejen zgolj na razgovor z mladoletnikom v Centru
za tujce ter za svetovanje o možnostih, ki jih ima glede prošnje za mednarodno zaščito,
statusa in odločitve o njegovi vrnitvi. Naloga zakonitega zastopnika pa je, da skrbi za
opravila kot je vložitev prošnje za pridobitev statusa begunca ali subsidiarne zaščite, za
zdravstveno zavarovanje, socialna vprašanja, izobraževanje in tako naprej.209

3.6.

POMANJKLJIVOSTI NA PODROČJU PRAVNE UREDITVE
VARSTVA OTROK BREZ SPREMSTVA V SLOVENIJI

Ko je leta 2015 Slovenijo in seveda tudi druge evropske države zajela begunska in
migrantska kriza, so se pokazale pomanjkljivosti varstva migrantskih pravic, oskrbe in
namestitve predvsem mladoletnih beguncev brez spremstva. Z vidika migrantov je
Slovenija v začetkih bila zgolj tranzitna država in so jo otroci brez spremstva zapustili
relativno hitro ter so nadaljevali svojo pot proti Zahodni in Severni Evropi.210 Kasneje pa
se je pričelo število otrok, ki so v Sloveniji želeli ostati in zaprositi za mednarodno pomoč
večati. V takšnih primerih je za integracijo in vključitev teh otrok ključno podporno okolje,
predvsem pa je potrebno upoštevanje posebnih potreb takšne skupine migrantov in
beguncev. Po poročilih različnih nevladnih organizacij, predvsem v SF, je v Sloveniji
področje zaščite otrok brez spremstva pomanjkljivo urejeno tako na zakonodajni ravni kot
tudi v praksi in za njih ni zagotovljena primerna obravnava. Manjka nam predvsem
celostna obravnava otroka, ki je nujno potrebna za iskanje najboljših rešitev za interese in
koristi mladoletnika torej, da se bodisi vrne v državo izvora, združi s starši ali drugimi
sorodniki v neki tretji državi ali da prejme mednarodno zaščito in se poskuša vključiti in
integrirati v državo gostiteljico.211

208 Povzeto po Lundberg, Anna, Best Interests of the Child Principle in Swedish Asylum Cases: e Marginalization of
Children’s Rights, v: Journal of Human Rights Practice, 3/1, 2011, stran 49–70.
209 Povzeto po T. Žakelj, B. Lenarčič, Z. Medarić, M. Sedmak, 2015, o.c., stran 42–99.
210 Povzeto po Slovenska filantropija, Policies on reception, return, integration arrangements for, and numbers of,
unaccompanied minors in the Republic of Slovenia, Ljubljana, 2009, stran 27.
211 Povzeto po ZIPOM, 2016, o.c., stran 40.
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Opozarja se tudi na slabo koordinacijo, organizacijo in predvsem pomanjkanje namestitev.
Prav tako iz prakse vidimo, da je dejansko postopek pridobitve mednarodne zaščite
dolgotrajen, naporen, otroci so slabo informirani o svojih možnostih in pravicah, tolmači
velikokrat ne poznajo njihovega jezika in prevajajo slabo, prav tako pa je čas za odločitev ali
bi vložili prošnjo ali ne, prekratek. Opozarja se tudi na problem, da lahko v RS oseba,
prosilec za mednarodno zaščito, pridobi samo status begunca ali pa subsidiarno zaščito, pri
kateri gre za časovno omejeno in ozko opredeljeno zaščito. Druge oblike, ki jih poznajo
druge evropske države, na primer zaščita zgolj iz humanitarnih razlogov pa za mladoletnike
brez spremstva in druge selivce ne obstaja. To nasprotuje določbam KOP.212
Slovenija se na velik tok beguncev v času od 2015 do 2016, še posebej kar se tiče otrok
brez spremstva, ni najbolje odzvala. Negativne strani se kažejo predvsem v neprilagojenem,
neprimernem in pomanjkljivem prepoznavanju otrokove ranljivosti, neprimerni nastanitvi
in neustreznem identificiranju otrok. Prav tako so spremembe potrebne na področju
skrbništva, ocene starosti in postopka nasploh.
3.6.1. ISKANJE NAJBOLJŠE KORISTI ZA OTROKA
Načelo najboljše koristi za otroka v povezavi z mladoletniki brez spremstva sem opredelila
že v prešnjem poglavju, na tem mestu pa bi izpostavila še določene slabosti, ki jih
izpostavljajo strokovnjaki na tem področju. Uresničevanje tega načela vidijo kot izjemno
zapleten proces, ki je odvisen od vsakega posameznega primera in mora upoštevati več
dejavnikov, ki so povezani z otrokovimi okoliščinami (npr. zdravstveno stanje, varnost,
pretekle izkušnje, želje, pričakovanja, želje, itd.).
O tem, kaj je v interesu vsakega posameznega mladoletnika brez spremstva, ni mogoče
govoriti v splošnih pogojih. Vsak primer je za sebe poseben in se razlikuje od drugih.
Najboljša korist otroka je lahko definirana samo na podlagi vseh informacij o njem. To je
ključnega pomena. Izvedeti je potrebno, zakaj je ta otrok zapustil svojo državo, kaj je glavni
razlog, kje so njegovi starši, kam je namenjen, kje vse je bil, ali potuje z nekom, ali je bil v
času potovanja v nevarnosti, kakšni so njegovi načrti in želje in kakšne so želje njegovih
staršev, so ga poslali proč, ali pa se je odločili sam, da odide na svoje. To absolutno ni stvar
samo enega srečanja, razgovora. Zakoniti zastopniki delajo močno na tem, da bi našli
individualne rešitve v vsakem posameznem, konkretnem primeru, ne glede na to, če so si
nekatere zgodbe med seboj še tako podobne. Je pa seveda skozi takšne postopke potrebno
iti samo pri mladoletnikih, ki nameravajo v RS ostati in to ni samo njihova postaja na poti
do Švedske ali drugih držav EU. Načelo največje koristi otroka je sicer zelo dobro
zastavljeno pravilo, ki je nujno potrebno in je lahko razlagano v več smeri, vendar pa ga je
zelo težko doseči. Tudi, ko pa je enkrat doseženo, ga je težko ali celo nemogoče izvajati v
celoti, za kar obstajata dva razloga. Kot prvo je preveč pooblaščenih posameznikov, ki so
zadolženi za različne odločitve v številnih postopkovnih korakih. Kot drugo pa je preveč
ljudi, ki so v celoten postopek vključeni. Iz vsega navedenega lahko vidimo, da je težka in
dolga pot do tega, da lahko odločimo, kaj je v najboljšem interesu otroka in da je praktično
izvajanje tega načela v RS in drugih državah EU zelo kompleksno. Tudi strokovnjaki so na
tem področju zelo kritični, ko menijo, da tudi, ko že enkrat ugotoviš, kaj bi bilo v največjem
interesu otroka, tega velikokrat ne moreš izvesti, ker ti preprosto to onemogoča sistem.
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Menijo, da sistema sicer sploh ni, oziroma vsaj ne takšnega, ki bi mladoletnikom brez
spremstva v RS omogočil prijazno vključitev v socialno varstvo, zdravstveno varstvo,
šolanje,…
3.6.2. NASTANITEV
Največji problem na področju sprejema mladoletnika brez spremstva v RS so nedvomno
neustrezne nastanitve, ki so se pokazale skupaj z migracijskimi tokovi. RS namreč v letih
navala žal ni imela primerne namestitve, ki bi bila varna in ustrezna za otroke brez
spremstva. Mladoletnike so prepeljali v Center za tujce, v krizne centre ali pa v Azilni dom.
Nastanitev je odvisna od njihovega statusa, torej ali gre za ilegalne priseljence, prosilce
mednarodne zaščite ali pa za osebe, ki jim je priznan status begunca ali subsidiarne zaščite.
Dejansko nastanitve, kjer bi jim bila zagotovljena strokovna obravnava in psihosocialni
specifični programi, namenjeni njihovim potrebam, v RS ni. S tem pa se ne more
spodbujati njihov celostni razvoj in zagotavljati zaščite načela njihove najboljše koristi.
Takšna ureditev nasprotuje določbam KOP.213
Največkrat so bili nameščeni v Center za tujce v Postojni, le redko pa v krizne centre za
mlade. Center za tujce- institucija zaprtega tipa vodena preko policije in azilni dom sta za
mlajše otroke neprimerna. Nista namenjena zgolj skrbi za otroka in ni prilagojena njihovi
obravnavi.214 Nastanitev je najbolj sporna zaradi pomanjkanja strokovne obravnave,
nudenja psihosocialne pomoči in predvsem zaradi neprimernih zmogljivosti države glede
prostora za namestitev. V Centru za tujce gre namreč za institucijo, ki ima namestitve tako
za otroke kot odrasle z istim migrantskim statusom.215
Prav tako pa v centru živijo na omejenem območju gibanja, kar v praksi pomeni, da so
priprti. V takšni okolici je težko ustrezno ločiti otroke in odrasle, kar lahko za mladoletne
osebe, še posebej tiste brez spremstva, predstavlja nevarnost. Velikokrat so takšni otroci s
tem bolj izpostavljeni možnosti, da postanejo tarče za osebe, ki sodelujejo pri trgovini z
ljudmi. Tudi iz tega lahko vidimo, da načelo najboljše koristi otroka s strani ZTuj-2 ni
primerno integrirano.216
Mladoletniki, ki po prihodu v RS izrazijo namero za mednarodno zaščito, so prepeljani v
Azilni dom v Ljubljani, kjer se začne postopek v najkrajšem možnem času. Azilni dom je
primernejša nastanitev kot Center za tujce, saj ne gre za institucijo zaprtega tipa, eden
izmed šestih oddelkov v domu pa je namenjen prav mladoletnikom brez spremstva. Je pa
tudi v Azilnem domu, ravno zaradi njegove značilnosti odprtega tipa, podana nevarnost, da
lahko v dom pride kdor koli in so otroci še bolj ogroženi s strani obiskovalcev, ki so
dejansko lahko trgovci z ljudmi in za katere otroci brez spremstva tako predstavljajo lahke
žrtve. Prav tako po izpovedih zaposlenih v azilnem domu in predstavnikov nevladnih
organizacij izhaja, da se velikokrat zgodi, da mladoletniki, ki so brez spremstva za vedno
izginejo iz Azilnega doma neznano kam.

Povzeto po ZIPOM, 2016, o.c., stran 36.
Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 212.
215 Povzeto po ZIPOM, 2016, o.c., stran 48-49.
216 Povzeto po B. Lenarčič, T. Žakelj, 2017, o.c., stran 83.
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Razlogov zakaj, je sicer lahko več, lahko se tudi prostovoljno sami odpravijo v drugo
državo, a pojavljajo se domneve, da jih v resnici večina postane žrtev trgovine z ljudmi.217
Ne Center za tujce, ne Azilni dom nista ustrezna za otroka brez spremstva, saj v nobeni
izmed teh ne obstaja ločena namestitev od ostalih odraslih prosilcev prav tako pa ni
zagotovljena 24-urna oskrba. Strokovnjaki menijo, da bi bilo zato za otroke brez spremstva
potrebno s strani RS zagotavljati posebne nastavitvene kapacitete, ki bi jih ustrezno zaščitile
pred navedenimi nevarnostmi in nudile tudi celotno psihosocialno obravnavo, kar jim sedaj
v Centru za tujce in ne v Azilnem domu ni zagotovljeno. Na področju nastanitve je tudi
Vlada RS v okviru reševanja begunske krize ob povečanju mladoletnikov brez spremstva
prepoznala negativna področja pravne ureditve in pričela z nameščanjem teh otrok v krizne
centre v RS, ustanovljene na podlagi Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).218 V
azilnem domu so tako bili nameščeni mladoletniki od 15 do 18 leta, v kriznem centru pa
otroci do 15 let, saj jim je tam bilo omogočenih več vodenih aktivnosti.219
Le ti so sicer namenjeni delu z otroki in mladoletniki, ki trpijo za akutno stisko in morajo
biti začasno izločeni iz okolja, v katerem bivajo. Gre za osebe, ki doma ne morejo razrešiti
svoje stiske in se zatečejo po pomoč. Z nudenjem zatočišča se jim zagotovi osebna pomoč
in oskrba, da razrešijo svoje težave. Vanje so se mladoletniki brez spremstva lahko umaknili
za kratek čas, ko so bili v stiski in sicer dokler niso bili izpolnjeni njihovi pogoji za vrnitev
domov ali pa jim je bila dodeljena druga namestitev. Krizni centri se nahajajo po vsej državi
in se do migracij leta 2016 niso srečevali z otroki iz tujine.220 V kriznem centru se otroku
sicer res poskuša nadomestiti dom in družino, predvsem z bivanjem, prehrano in
aktivnostmi ter zdravstveno oskrbo, vseeno pa so tudi te namestitve pomanjkljive. Bivanje
je namreč omejeno na tri tedne, možno je podaljšanje, vendar pa je ravno zaradi te lastnosti
tudi ta namestitev za mladoletnike brez spremstva neprimerna in lahko dejansko rečemo,
da pri tej rešitvi pa ni šlo za največje otrokove koristi, temveč za iskanje najbolj optimalne
rešitve v kritični situaciji.221
Na tem področju bi bilo potrebno najti dolgoročno ustrezno rešitev, še zlasti ker ta skupina
otrok zares potrebuje celovito obravnavo in pedopsihiatrično pomoč. Gre za mladoletnike,
ki so na poti v RS doživljali grozote, ki jih bodo za vedno zaznamovale. Veliko jih ima
zaradi vsega hudega, kar se jim je pripetilo, tudi post travmatske sindrome.222
Vlada je želela najti dolgotrajnejšo rešitev in zato je sprejela sklep, s katerim je od
01.08.2016-31.07.2017 zagotovila ustrezno nastanitev v javnih dijaških domovih (Nova
Gorica in Postojna) vsem otrokom ne glede na njihov status.223
Povzeto po Sedlar Alma Maruška, Otroci brez spremstva in šola, stran 15.
URL:
http://zofijini.net/wp-content/uploads/2013/08/Otroci-brez-spremstva.pdf
218 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-H,
01.02.2008.
219 Povzeto po Sarajlić Anida Nastanitev mladoletnikov brez spremstva v javnih dijaških domovih, V: Pravna praksa, št.
44, Gospodarski vestnik d.d., 2016, stran 11-12.
220 Povzeto po Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Krizni centri za otroke in
mladostnike, stran 1. URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/kcm/.
221 Povzeto po Sarajlić A., 2016, o.c., stran 11-12.
222 Povzeto po Državni svet RS, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Mnenje k Seznanitvi
z reševanjem problematike obravnave mladoletnih tujcev, Številka: 213-04/16-3/ Ljubljana, 2016, stran 1-2.
223 Povzeto po STA, Mladoletni begunci v Postojno in Novo Gorico do začetka šolskega leta, 29.7.2016. URL:
https://www.sta.si/2288852/mladoletni-begunci-v-postojno-in-novo-gorico-do-zacetka-solskegaleta?q=otroc,brez,sprems (18.06.2018).
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To pomeni, da je nastanitev zagotovljena tako osebam brez spremstva, ki v RS prebivajo
nezakonito, imajo status prosilca za mednarodno zaščito ali pa status begunca. Na takšen
način je Vlada zagotovila primernejšo nastanitev. Gre za začasno, pilotsko rešitev, dokler se
ne ustanovi ustreznejša sistematska ureditev, saj je le to nujno potrebna zaradi zagotavljanja
največjih otrokovih koristi, še posebej ko gre za tako ranljivo skupino oseb. Projekt je
koordiniralo MNZ, ki se je tudi zavezalo, da bo po poteku enega leta pripravilo celovito
evalvacijo projekta, ki bi vključevala sistemske rešitve za nastanitev.224
Na podlagi pilotnega sklepa so nekatera ministrstva skupaj sprejela dokument z naslovom
Oblike in vsebina strokovnega dela z mladoletniki brez spremstva v dijaškem domu. Gre
dejansko za odziv na pilotni projekt Vlade iz leta 2016, ki določa splošna načela, cilje,
naloge in oblike dela ter predpisano potrebno znanje strokovnega osebja za delo z
mladoletniki brez spremstva, ki bivajo v javnih dijaških domovih. Takšnim otrokom mora
biti v domu zagotovljena oskrba 24ur dnevno, 7 dni v tednu in 12 mesecev v letu.225
Strokovno delo z otroki brez spremstva mora po smernicah dokumenta Ministrstev
temeljiti na skupinski in individualni obliki dela. Poudarek bi naj bil na medvrstniških
odnosih in zbliževanju otrok, zaradi lažje vključitve in socializiranosti. Dijaški domovi
morajo biti povezani z zakonitimi zastopniki, šolami ter vladnimi in nevladnimi
organizacijami. Strokovni sodelavci morajo mladoletnika sprejeti, ga namestiti, mu izdelati
individualni načrt, ki je prilagojen njegovim osebnim okoliščinam, zanj izvajati
psihosocialno oskrbo, ga spodbujati, mu pomagati s šolo in učenjem. Po mnenju Komisije
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je pilotna rešitev vlade dobra, saj je
mladoletnim tujcem brez spremstva v dijaških domovih nudena celovita, kakovostna in
dolgotrajna obravnava, predvsem v primerjavi s kriznimi centri je ta dosti boljša.226
Izpostavljena pa je napolnjenost obeh centrov, torej v Novi Gorici in Postojni in problem
namestitvenih kapacitet, saj se lahko v primeru ponovitve migracijskega toka, poveča
število mladoletnih migrantov. Za takšen primer bi se morala čim prej najti celovita in
trajna rešitev za obravnavo in integracijo večje skupine mladoletnikov, predvsem na podlagi
sedajšnjih dobrih izkušenj s pilotnim projektom.227
Pri sprejetju odločitve je Vlada upoštevala predvsem KOP po določbah, katere morajo
biti glede otrok, pri državnih in socialnih ustanovah, sodiščih in drugih organih, osnovno
vodilo otrokova korist. To pa izhaja tudi iz ZZZDR, ki v 5a. členu opredeljuje otrokovo
korist in določa, da morajo starši, državni organi in druge osebe v vseh postopkih in
dejavnostih v zvezi z otrokom skrbeti za njegove interese. Gre dejansko za pravni standard
in vrednostni pojem, ki se konkretizira z upoštevanjem vseh okoliščin vsakega
posameznega primera. Pri tem pa se korist otroka ne sme vzeti v subjektivnem smislu,
temveč kot objektivno priznano vrednoto. Je samo to, kar je zanj v največji možni meri
dobro v konkretnem primeru.

Povzeto po Nastanitev mladoletnikov brez spremstva- predlog za obravnavo, 2016, o.c., stran 1.
Povzeto po Vlada RS, Oblika in vsebina strokovnega dela z mladoletniki brez spremstva v dijaškem domu,
28.07.2016, stran 1. URL: http://www.ddng.si/images/dokumenti/mbs-v-dd_oblike-in-vsebina-strokovnegadela.pdf
226 Povzeto po Mnenje k Seznanitvi z reševanjem problematike obravnave mladoletnih tujcev, 2016, o.c., stran 1-4.
227 Ibidem.
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Res gre za občutljivo skupino tujcev, ki potrebuje cel komplet različnih potreb, od
zdravstvene nege, izobrazbe, socialne oskrbe do psihoterapevtske pomoči. Zlasti zato
stroka kriznih centrov ali pa centralizacijo namestitve v en objekt ne vidi kot učinkovite za
integracijo v okolje.228
CSD-ji, ki upravljajo krizne center in sodelujejo z dijaškimi domovi menijo, da je
namestitev po pilotnem projektu za mladoletne migrante ustrezna. Tudi UNICEF je ocenil
projekt in se bo v nadaljnje vključil v razvoj le tega in poskušal poiskati najboljši model
obravnave otrok brez spremstva na sploh. Prav tako je problem pri nesodelovanju lokalnih
skupnosti in v potrebi po strpnejšemu odnosu prebivalcev RS do migrantov in tujcev na
splošno.
Projekt Vlade bi naj trajal do konca julija 2017, takrat pa bi morala biti opravljena
podrobnejša evalvacija, kot je napovedano, z namenom najti sistemske rešitve. Problemov
se je potrebno lotiti sistematično in z jasno izdelano dolgoročno strategijo.229
Julija 2017 je Vlada podala predlog za ustanovitev prehodnega centra, kamor bi namestili
otroke brez spremstva v fazi, ko se še ne pozna njihovih ciljev in želja. V primeru, da bi
mladoletnik želel ostati v RS pa bi se ga nato namestilo v enega izmed dijaških domov.
Sistemska ureditev namestitve bi naj bila dodelana do 31.12.2018. Predvsem pa vlada
zahteva, da se bo upoštevala obravnava mladoletnikov brez spremstva kot ločena enota za
celovito obravnavo glede na njihovo starost. Pri iskanju rešitve bo definitivno potreben
razmislek glede zagotovitve različnih namestitvenih možnosti, saj so tudi potrebe otrok
raznolike, prav tako pa njihova ranljivost in osebne okoliščine. V času pilotnega projekta je
bilo v Novo Gorico nameščenih 25 mladoletnikov brez spremstva, dijaški dom jih je
samostojno zapustilo 12. V Postojni pa je bilo skupno nameščenih 65 otrok brez
spremstva, odšlo jih je 51.230 Leta 2016 je bilo po podatkih MNZ devet mladoletnikov brez
spremstva mlajših od 15 let nameščenih v dijaški dom Postojna, 3 otroci v Postojni so bili
stari nad 15 let, 10 enako starih pa je bilo nameščenih v Dijaškem domu Nova Gorica.231
Ker je v RS ena izmed temeljnih usmeritev družinske politike usmerjena v to, da otroci
odraščajo v družini, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZ) še vedno izvaja pobudo za to, da bi se otrokom brez spremstva iskala
namestitev v rejništvu.232 Takšne rešitve pa se zaenkrat v praksi v RS žal ne poslužuje. Med
vsemi mladoletnimi otroci v RS, ki so brez spremstva odraslih, je namreč le ena izmed teh
nastanjena pri rejniški družini. Na MNZ kot glavni razlog vidijo to, da mladoletniki RS
zapustijo še preden bi lahko bil postopek ustrezne namestitve v rejniško družino izpeljan.
Prav tako pa menijo, da rejništvo ni najbolj učinkovita oblika namestitve v takšnih
primerih, saj gre v večini za starejše mladoletnike, ki so v puberteti. Institut rejništva pa je
primernejši za mlajše otroke, takšnih je po podatkih ministrstva v RS malo.233

Povzeto po Nastanitev mladoletnikov brez spremstva- predlog za obravnavo, 2016, o.c., stran 8-9.
Povzeto po Mnenje k Seznanitvi z reševanjem problematike obravnave mladoletnih tujcev, 2016, o.c., stran 1-2.
230 Povzeto po STA, Namestitev mladoletnih migrantov v dijaška domova po mnenju vlade primer dobre prakse, 27.7.2017
https://www.sta.si/2412836/namestitev-mladoletnih-migrantov-v-dijaska-domova-po-mnenju-vlade-primerdobre-prakse?q=mladoletnik,brez,sprems (19.06.2018).
231 Povzeto po Sarajlić A., 2016, o.c., stran 11-12
232 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 215.
233 Povzeto po S.H.H., Pri rejnikih le en begunski otrok, v dijaških domovih težave, oktober 2016. URL:
https://www.zurnal24.si/slovenija/pri-rejnikih-le-en-begunski-otrok-v-dijaskih-domovih-tezave-279173
(06.08.2018).
228

229

40

3.6.3. SKRBNIŠTVO IN ZAKONITO ZASTOPNIŠTVO
Po mnenju Zveze prijateljev mladine (ZPM) je neusklajeno urejeno tudi področje
skrbništva. Otrokom, ki so prosilci za mednarodno zaščito, je namreč dodeljen zakonit
zastopnik, otrokom, ki jih obravnavajo na meji ali pa so nameščeni v Centru za tujce v
postopku vračanja in pa tistim, ki pridobijo mednarodno zaščito, pa skrbnik. Torej po
vstopu mladoletnika na ozemlje RS se mu najprej dodeli skrbnik za posebni primer. Ko
zaprosi za mednarodno zaščito mu je postavljen zakonit zastopnik in ko pridobi
mednarodno zaščito, spet skrbnik za mladoletne otroke. Mladoletnik brez spremstva lahko
tako zgolj v nekaj mesecih zamenja tri do štiri skrbnike, kar je glede na njegove okoliščine,
pretrpljene dogodke in travme, s katerimi se sooča že samo zaradi zapustitve svoje države,
popolnoma neustrezno.234
V RS je zaradi navedenega potrebno izpostaviti odsotnost sistemske rešitve za problem, ki
ga prinaša precejšnje breme za tiste, ki so pripravljeni prevzeti vlogo aktivne podpore
mladoletnikom brez spremstva.
V zvezi s tem je na zakonite zastopnike in kasneje skrbnike, ko je status mednarodne
zaščite odobren, mogoče gledati kot na ene izmed ključnih dejavnikov, ki bi si morali
prizadevati za prepoznavanje in uresničevanje ukrepov v interesu otrok brez spremstva, ki
ostanejo v Sloveniji. Čeprav v RS imamo sistem usposabljanja zakonitih zastopnikov, se na
tem mestu še vedno pojavljajo težave.235
Zakonodaja relevantna na področju skrbništva otrok brez spremstva v RS izhaja iz leta
1976, pokriva pa tudi druga področja družinskih razmerij. Največja težava, ki se tukaj
pojavlja je ta, da ZZZDR določa skrbništvo kot častno in prostovoljno funkcijo- torej brez
plačila. CSD zaradi tega vedno težje najdejo osebe, ki so pripravljene opravljati delo
skrbnika in velikokrat CSD imenujejo za skrbnike kar sami sebe in nato izvaja skrbniške
naloge eden izmed uslužbencev.236 Vloga skrbnika prav tako še vedno ni profesionalizirana,
saj je le delno plačana, kar pripelje do tega, da so posledično skrbniki brez potrebnega
znanja in se zaradi kombinacije obojega usmerjajo zgolj na najnujnejše naloge, kar pa
definitivno ni dovolj, še posebej ne pri skrbi za tako občutljive osebe, kot so mladoletni
begunci brez spremstva.237
Zakoniti zastopniki, ki se postavijo otroku brez spremstva kot prosilcu za mednarodno
zaščito, so po ZMZ-1 izbrani na podlagi uvrstitve na seznam. Trenutno jih je v RS 39.
Prejmejo določeno nagrado, kar pomeni, da oseba, ki otroka brez spremstva zastopa v času
vložitve in obravnave prošnje za mednarodno zaščito, dobi to delo plačano. V trenutku, ko
pa otrok pridobi status, se nato imenuje skrbnika po ZZZDR, ki je lahko ista oseba, vendar
pa se tukaj prične prostovoljno in častno delo, brez plačila.238
Čeprav tisti, ki se odločijo, da bodo opravljali delo zakonitega zastopnika ali skrbnika
prejmejo pomembno neformalno podporo s strani SF, ni dvoma o tem, da so le redki
pripravljeni to delo opravljati dolgoročno.

ZIPOM, 2016, o.c., stran 37.
Povzeto po B. Lenarčič, T. Žakelj, 2017, o.c., stran 87.
236 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 213.
237 Povzeto po M. Sedmak., T. Žakelj, B. Lenarčič, Z. Medarić, 2015, o.c., stran 13.
238 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 214.
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Prav tako je neprimerna tudi ureditev po ZMZ-1, ki strokovno obvezno usposabljanje
predpisuje le za zakonite zastopnike otrok brez spremstva, ki so prosilci za mednarodno
zaščito, za druge skrbnike otrok, ki imajo drugačen status pa ne. Navedeno je v jasnem
nesoglasju z določbami KOP.239
Nevladne organizacije so vladi že predlagale, da jih podpre pri ideji, da bi one izvajale
zakonito zastopništvo in skrbništvo nad mladoletnike brez spremstva. Menijo, da so same
dovolj usposobljene za to delo in da bi le to zagotovilo boljše, lažje in predvsem
primernejše varstvo mladoletnikov brez spremstva.240 To idejo bi bilo potrebno razmisliti z
vidika različnih sektorjev, ki izvajajo socialno politiko v državi. Najbolj učinkovit sistem bi
bil definitivno sistem enotnega zastopanja, ne glede na otrokov status.
3.6.4. NEPRIMERNOST POSTOPKOV
Določene težave se pojavljajo tudi nasploh v postopkih, katerih udeleženci so mladoletniki
brez spremstva, saj so le ti zelo razdrobljeni, zato je tudi uspešnost sledenja načelu največje
otrokove koristi težja. Otroci se ob vstopu v RS že v zelo kratkem srečajo z velikim
številom oseb, ki imajo vsak svojo vlogo v postopkih s katerimi se morajo soočiti. Sprva se
začne z ljudmi na meji, ki so pooblaščeni za nadzor, nadaljuje se s skrbnikom za posebni
primer, nato z zakonitim zastopnikom, osebami vključenimi v postopek ugotavljanja
potencialne starosti in drugimi.241
Gre za veliko razdrobljenost akterjev, kar je problematično pri ugotavljanju najboljše koristi
otroka, saj imajo naloge na tem področju različni posamezniki, ki lahko kot najboljše za
otroka vidijo različne stvari, nekateri pa se vanj dejansko sploh ne poglobijo. Vsi udeleženci
imajo pomembne naloge in s tem se daje dejansko preveč možnosti za obravnavanje
posameznika, ki je le eden izmed kandidatov, brez poudarka na celostnem individualnem
pristopu, ki bi bil ustreznejši. Nevladne organizacije pomanjkljivosti vidijo tudi v postopkih,
ki so potrebni za pridobitev mednarodne zaščite. Menijo, da so le ti neprimerni, neprijazni
in neprilagojeni ter časovno neustrezni otrokom ter njihovim potrebam.242
Negativna stran, ki se je pokazala v praksi je ta, da je potrebno postopek za oddajo prošnje
za mednarodno zaščito izvesti v 24 urah po prihodu v azilni dom, to pa vključuje tudi
intervju v prisotnosti neznanih ljudi v tem času. Strokovnjaki to ocenjujejo kot
problematično, saj se samo v nekaj urah po prihodu v azilni dom že začne procedura.243
Mladoletniki nimajo časa, da bi se dejansko poskušali seznaniti s celotnim postopkom
preden se le ta začne. Takoj po vstopu državo so zasuti z informacijami, nerazumljivimi
postopki in formalnostmi. Že takoj naslednji dan po prihodu v azilni dom se morajo
odločiti, ali bodo podali prošnjo za mednarodno zaščito. Postopek bi moral biti prilagojen,
tudi prostori, v katerih poteka bi morali biti prijaznejši. Gre za otroke s posebnimi
potrebami, ki rabijo več časa in več potrpežljivosti.244

Povzeto po ZIPOM, 2016, o.c., stran 37.
Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 214.
241 Povzeto po M. Sedmak, Z. Medarić, 2017, o.c., stran 67.
242 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 213.
243 Povzeto po B. Lenarčič, T. Žakelj, 2017, o.c., stran 87.
244 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 215.
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Otroci pridejo po več mesecih potovanja, lačni, v slabem duševnem stanju in travmatični,
nato pa so sprva poslani v sobo z ljudmi, ki jih prvič vidijo. Prva oseba, ki mu šele poskuša
pojasniti, da je na njegovi strani, je zakonit zastopnik, sledi pravni svetovalec in tolmač.
Poskušajo ga prepričati, da jim zaupa svojo zgodbo in da jim pojasni, zakaj je zaprosil za
mednarodno zaščito. Takšna ureditev in potek postopka je povsem neustrezna, saj otrok
nima ne časa in ne prostora, da se pripravi na tako zelo pomembno stvar, kot je vložitev
zahtevka za mednarodno zaščito.
3.6.5. OCENA STAROSTI
Po ZMZ-1 je v določenih primerih potrebna tudi ocena starosti mladoletne osebe, ki pride
v RS brez spremstva. Predvsem nevladne organizacije vidijo sporne metode, ki se za takšno
oceno uporabljajo. Menijo, da so le te etično sporne, netočne in zdravju škodljive. Na
koncu ugotovitvenega postopka se ne izda odločba, tako da otrok nima možnosti pritožbe,
kar nasprotuje 3. členu KOP.245 Če torej država dvomi, da je mladoletnik, ki je v RS prišel
sam in brez osebnih dokumentov, res mladoleten, začne s postopkom ocene starosti, v
sklopu katerega odredi pregled njegove poraščenosti, izraščenosti modrostnih zob, velikosti
njegovih testistov s kroglicami nanizanimi na nitko, slikanjem kosti in drugimi metodami.
Dejansko gre za medicinski pregled, ki bi naj odstranil dvom o polnoletnosti.246
S strani članice SF sem zasledila podatke o točnem postopku in sicer najprej pride do
splošnega pregleda, ko medicinska sestra osebo stehta, izmeri pritisk in višino. Nato jih
zdravnica sprašuje o družini, izobrazbi, britju poraščenih delov telesa in podobno. Preveri
število zob, poraščenost in velikost testisov, ki je glede na prakso tudi najbolj sporna.247
Torej opravi postopek glede na navedeno medicinska sestra, kar je že samo po sebi
neustezno, saj se mladoletniki ob merjenju testisov s strani medicinske sestre verjetno ne
počutijo udobno.248
Izvaja se namreč z vrvico, na katero so privezane kroglice različnih velikosti, ki jih
zdravnica primerja z velikostjo testisov. Glede na to, da takšni postopki niso popolnoma
zanesljivi, menim, da so etnično sporni in nesprejemljivi, nespoštujoči ter dehumanizirajo
ljudi. Tudi po mnenju medicinske stroke so lahko nekateri posegi, ki se v tem sklopu
izvajajo, kot na primer rentegensko slikanje, škodljivi za telo in niso opravljeni v medicinski
namen. Ne glede na to, da je takšnih oseb, ki bi potrebovali oceno starosti zelo malo, z
vidika begunca, ki to doživlja, število ni pomembno in mu lahko povzroči še dodatno
breme in onemogoči normalno in lažjo vključitev v ciljni državi.249
Praksa se je na tem področju sicer malo že pomaknila v prid otrokom brez spremstva, saj v
nasprotju z ureditvijo še par let nazaj, danes v primeru izrazitega dvomu o tem, ali je oseba
res že polnoletna velja, da se šteje, da je takšna oseba mladoletna, če več dokazov govori v
prid mladoletnosti kot polnoletnosti.250
Povzeto po ZIPOM, 2016, o.c., stran 38.
Povzeto po B. Lenarčič, T. Žakelj, 2016, o.c., stran 14.
247 Povzeto po Petrovčič Peter, Preštevanje dlak in merjenje velikosti testisov, v: Mladina 37- politika, 11. september
2015. URL: https://www.mladina.si/169340/prestevanje-dlak-in-merjenje-velikosti-testisov/ (08.08.2018).
248 Enako tudi v Hrastar Mateja, Starost beguncev lahko določajo tudi z merjenjem testisov, v: Novice, 26.
februar 2016. URL: https://siol.net/novice/svet/starost-beguncev-lahko-dolocajo-tudi-z-merjenjem-testisov406700 (08.08.2018).
249 Povzeto po ZIPOM, 2016, o.c., stran 42.
250 Glej Upravno sodišče, sodba I U 2085/2017-37, z dne 27. november 2017.
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Takšno stališče pa je tudi edino logično, saj natančne metode za določitev točne starosti ni
in se lahko zgolj približno oceni starost, zato je potrebno v takšnih primerih odločati v prid
mladoletnosti.

3.7.

PROGRAM VLADE ZA OTROKE IN MLADINO

Vlada je leta 2006 sprejela Program za otroke in mladino (POM), v katerem je zajeto
področje oskrbe mladoletnikov brez spremstva v Sloveniji. Namen dokumenta je
opredelitev prihodnosti slovenskih otrok in mladine ter oblikovanje ukrepov in usmeritev
za njeno uresničitev. Gre za prvi dokument, po sprejetju Resolucije o temeljih oblikovanja
družinske politike iz leta 1993,251 ki bi zapolnil praznine na področju integracije mladine,
otrok in celotnih družin. Podlaga za sprejetje dokumenta izhaja iz zasedanja generalne
skupščine ZN leta 2002, kjer so predstavniki vlad sprejeli dokument Svet po meri otrok, ki
vključuje tudi Deklaracijo in Poročilo o napredku ter Akcijski načrt (program aktivnosti) za
zaščito in razvoj mladine in otrok v 21. stoletju. Z navedenimi dokumenti so vlade
pridobile podlago za izdelavo dobrih nacionalnih razvojnih programov, ki pa se med
državami razlikujejo, zaradi prilagoditve posebnim značilnostim.
Priprava POM, ki predstavlja nacionalni razvojni program, se je pričela leta 2003/ 2004,
vključeno pa je bilo MDDSZ, Svet za otroke in slovenski odbor za UNICEF. Podlage za
delovanje izhajajo iz KOP in Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic in
Ustave RS.252 Program aktivnosti opredeljuje aktivnosti in cilje na različnih področjih.
Zavzema se za varen in zdrav način življenja za vse mladoletnike in dostop do zdravstvenih
ustanov. Prav tako zajema dostop do brezplačnega, obveznega in kakovostnega
izobraževanja ter s tem povečuje vključevanje mladine v srednje in višje izobraževanje.253
Ker se Vlada RS zaveda, da je naloga države, da poskrbi za svoje otroke in mladino, saj v
nasprotnem primeru država kot tvorba nima prihodnosti in ker se trendi življenja mladine
in otrok spreminjajo, je leta 2013 posodobila dokument POM v skladu s sedanjimi
družbenimi gospodarskimi razmerami. Po temeljnih načelih programa ima vsak otrok
pravico do življenja, socialne in osebne varnosti, zdravega razvoja in rasti. Vsi otroci so
svobodni in po dostojanstvu ter pravicah enaki.254
V Programu je Vlada določila cilje in strategije za njihovo uresničitev na vseh pomembnih
področjih življenja otrok, še posebej na tistih, ki so nerešena ali pa se pojavljajo na novo v
sodobni družbi. V sodobnem času in povečanem številu migracij so še posebej
izpostavljena skupina otroci brez spremstva, ki jim je v Programu namenjeno tudi posebno
podpoglavje.255

Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 40/93.
Povzeto po Program za otroke in mladino 2006-2016, o.c.
253 Povzeto po Evropska komisija, Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, Akcijski načrt za
mladoletnike brez spremstva (2010-2014), SEC(2010)534, Bruselj, 2010, URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0213 (15.06.2018).
254 Povzeto po Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Posodobitev programa za otroke in mladino
2006-2016, za obdobje 2013-2016, Ljubljana, 2013.
255 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 211.
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Program Vlade izkazuje, da so bili mladoletniki brez spremstva že desetletja nazaj
opredeljeni kot posebno ranljive skupine oseb, ki potrebujejo posebno zaščito. Na
področju mladoletnikov brez spremstva je vlada predvidela dva cilja, in sicer zagotoviti
otrokom oziroma mladini brez spremstva uresničitev vseh njihovih pravic in pridobitev
relevantnih informacij za vsakega otroka glede njegovega položaja, zagotovitev obravnave
in pripravo rešitev, ki bi bili otroku v največjo korist. Uresničitev vseh njihovih pravic
namerava Vlada doseči z izdelavo celovitega sistema vračanja otrok, mladoletnikov v
matično državo, če se izkaže, da je le to v njihovo korist. Za otroke, ki jim je odobrena
mednarodna zaščita pa je za vsakega posebej predvidena izdelava individualnega programa
integracije. Za dosego drugega cilja POM predvideva ureditev tistih resorjev, kjer se kaže
največ konkretnih pomanjkljivosti in prav tako vzpostavitev integracijskih programov za
vsakega posameznika posebej. Predvsem je predvideno zbiranje podatkov o mladoletnikih,
ki migrirajo sami, izboljšanje postopkov za določitev skrbnika in okrepitev boja proti
trgovini. Pri vseh sprejetih ukrepih in aktivnostih, ki so v POM predvidene pa je vedno
najpomembnejše, da se sledi otrokovi največji koristi. 256

4. OTROCI BREZ SPREMSTVA V DRŽAVAH EU
Definicija mladoletnika brez spremstva kot jo določa zakonodaja EU izhaja iz Direktive
Sveta 2001/55/ES, in sicer so mladoletniki brez spremstva: »državljani tretjih držav ali osebe
brez državljanstva mlajše od osemnajst let, ki so prišle na ozemlje države članice brez spremstva odrasle
osebe odgovorne za njih po zakonu ali običaju in tako dolgo dokler jih dejansko ne vzame v vzgojo in
varstvo takšna oseba ali pa mladoletne osebe, ki so ostale brez spremstva, potem ko so vstopile na ozemlje
držav članic.« 257 Načeloma pa je opredelitev mladoletnikov, ki so brez spremstva odvisna od
opredelitve posameznih držav članic EU.258
Število mladoletnikov brez spremstva v državah EU narašča od leta 2010 naprej, ko je za
mednarodno zaščito zaprosilo 10.610 otrok brez spremstva, leta 2014 okrog 23.000 in nato
2015, ob največjem valu migrantov, ko se je rast najbolj povečala, 88.245 otrok.259 Med
prosilci za mednarodno zaščito je v letih 2015 in 2016 v EU bilo kar 30% mladoletnikov
brez spremstva. Pri teh otrocih gre za ločene mladoletnike, ki imajo izjemno travmatične
izkušnje. Še posebej so ranljivi, zaradi svoje samote in ločenosti od odraslih oseb ter
oddaljenosti od svojega doma.260
V letu 2017 je po podatkih statističnega urada Eurostat v EU za mednarodno zaščito
zaprosilo 31.400 otrok brez spremstva, leta 2016 pa kar enkrat več.

Ibidem, stran 211-212.
Citirano po 2. členu, točka f Direktive Sveta 2001/55/ES o najnižjih standardih za dodelitev začasne
zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic
za države članice pri sprejemanju takšnih oseb, z dne 20. julija 2001.
258 European Parliament resolution of 12 September 2013 on the situation of unaccompanied minors in the
EU
(2012/2263(INI)),
URL:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0387+0+DOC+XML+V0//EN (25.06.2018).
259 Povzeto po EUROSTAT Asylum statistics 2016. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Asylum_statistic (25.06.2018).
260 Zaščita otrok pri migracijah, 2017, o.c., stran 2.
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Največ otrok brez spremstva je prišlo v sedem držav EU, in sicer je 10.000 mladoletnikov
za azil zaprosilo v Italiji,261 malo manj jih je bilo v Nemčiji, nato pa so sledile Grčija, Velika
Britanija in Avstrija. Tudi na Švedskem in Nizozemskem je bilo več tisoč prosilcev,
medtem ko je v Španiji na primer prosilcev nekaj manj.262 V Italiji263 in Grčiji se število
povečuje, v ostalih navedenih državah, še posebej v Nemčiji, pa zmanjšuje. Število
mladoletnikov v EU torej narašča, veliko število državljanov tretjih držav in tistih brez
državljanstva pride na ozemlje EU brez spremstva odgovorne odrasle osebe ali pa so
zapuščeni ob vstopu v EU. Nekatere države imajo z njimi več izkušenj, nekatere manj.
Statistika teh migrantov oziroma beguncev pa ni dosledna, najbolj izčrpni so podatki za
tiste, ki zaprosijo za azil, medtem ko za tiste, ki se zanj ne odločijo in za tiste, ki so v
državah ilegalno ali pa jih samo prečkajo, podatki niso tako točno.264 Večina otrok brez
spremstva, ki pridejo v Evropo so fantje, ki prihajajo iz Eritreje, Sirije, Somalije, Maroka,
Afganistana in Gambije. Njihov namen odhoda v drugo državo je iskanje lepše
prihodnosti, vsak izmed njih ima svojo zgodbo in razloge povezane z razmerami doma.
Načeloma je vzrok za odhod slabo stanje in varstvo človekovih pravic v državi izvora ali pa
ekonomski razlogi.265
Nekateri pa odidejo zgolj zaradi iskanja bolj kakovostnega življenja, izobrazbe, zdravstvene
oskrbe.266 Države članice EU in tudi sama EU je že več let aktivna na področju
mladoletnikov brez spremstva in zagotovitvi njihovega varstva. Zakonodaja in politika
poskuša zagotoviti vse potrebno za največje varstvo teh otrok, zajemajo vsa področja
migracij, od njihovega sprejema in vložitve prošnje do njihovega vključevanja v novo
državo.267 Vse države EU so ratificirale KOP in se s tem zavezale spoštovati posebne
potrebe otrok brez spremstva in upoštevati kot glavo vodilo pri vseh postopkih in ukrepih
otrokovo korist. Države morajo upoštevati vse mednarodne dokumente, prav tako pa tudi
zakonodajo in standarde EU. Pooblastila EU na področju migracij in azila je razširila
Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi
Evropske skupnosti,268 iz leta 2009, prav tako pa je EU odgovorna za oblikovanje skupne
politike o azilu, subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti že po Pogodbi o delovanju EU.

O mladoletnikih brez spremstva v Italiji glej Claudio Longobardi, Tommaso Gabriele Veronesi, Laura
Elvira Prino, Abuses, resilience, behavioural problems and post-traumatic stress symptoms among unaccompanied migrant
minors: an Italian cross-sectional exploratory study, v: Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Vol 17, Iss 2, Pp 87-92
(2017), Medical Communications Sp. z o.o., 2017.
262 Glej Aguaded- Ramirez Eva, Bartolomei- Torres Pierette, Agelidou Georgia, Analysis of a Project Conducted
on Unaccompanied Refugees Children (MERNAs), v: Journal of New Approaches in Educational Research, Vol 7,
Iss 2, Pp 116-124 (2018), University of Alicante, 2018.
263Glej tudi Lavinia Bianchi, A grounded theory for unaccompanied foreign minors in Italy: the case study of Egyptian
minors, v: Journal of Mediterranean Knowledge, Vol 2, Iss 1, Pp 113-118, International Centre for Studies and
Research Mediterranean Knowledge, 2017.
264 Povzeto po STA, V Sloveniji lani v nasprotju s trendom porast števila mladoletnih tujcev brez spremstva, 16.5.2018.
URL: https://www.sta.si/2514578/v-sloveniji-lani-v-nasprotju-s-trendom-porast-stevila-mladoletnih-tujcevbrez-spremstva?q=mladoletnik,brez,sprems (26.06.2018).
265 Povzeto po European Migration Network (EMN), Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU
member states and Norway, Synthesis report, May 2015. URL: http://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/emn_study_2014_uams.pdf.
266 Povzeto po Action Plan on Unaccompanied Minors (2010 – 2014), 2010, o.c.
267 Zaščita otrok pri migracijah, 2017, o.c.
268 Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske
skupnosti, 2007/C 306/01, 17.12.2007.
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Upoštevati pa mora tudi Ženevsko konvencijo z leta 1951 in Protokol
begunce.269

o statusu

Z Lizbonsko pogodbo je zavezujočo naravo pridobila Listina o temeljnih pravica, ki v 24.
členu določa korist otrok kot standard, ki ga je potrebno upoštevati pri vseh ukrepih, ki se
tičejo otrok.270 Otrokova najboljša korist mora biti temeljno vodilo vedno in povsod, ne
glede na to ali se določeni ukrepi izvajajo s strani zasebnega ali javnega sektorja.271 Listina
zagotavlja pravice vsem otrokom, posledično tudi otrokom brez spremstva, čeprav to ni
izrecno določeno. Gre za pravico do človekovega dostojanstva, do osebne celovitosti, do
spoštovanja družinskega in zasebnega življenja, do prepovedi mučenja in nečloveškega dela
ter prisilnega dela in druge. Na področju migracij in azila je bil leta 2009 sprejet
Stockholmski program,272 ki mladoletnike brez spremstva uvršča med skupino posebej
ranljivih otrok, katerih položaj je občutljiv in zahteva posebno pozornost pri njihovi
zaščiti.273
Na podlagi programa je leta 2010 Evropski svet sprejel Akcijski načrt za otroke brez
spremstva za čas od 2010 do 2014,274 kasneje pa so bili sprejeti tudi sklepi. Uveljavljen je bil
skupen pristop, s poudarkom na načelu otrokovih največjih koristi. Iskali so dolgoročne
rešitve, za katere so se zavezale tako institucije in agencije EU kot tudi države članice.275
Program iz Stockholma je države članice zavezal k vzpostavitvi skupnega azilnega sistema.
Pravila EU za skupne standarde in okrepljeno sodelovanje v želji po zagotovitvi
enakopravne obravnave vseh prosilcev za azila pa so urejena v Direktivi o azilnih
postopkih,276 Direktivi o pogojih za sprejem 2013/33/EU277 in drugih dokumentih.
Zaščito za otroke pa zagotavlja tudi Direktiva o vračanju (2008/115/ES), Direktiva o
žrtvah trgovine z ljudmi (2004/81/ES)278 in Direktiva o začasni zaščiti (2001/55/ES).279
Dokument, ki se nanaša neposredno na otroke brez spremstva je samo Resolucija EU o
mladoletnikih brez spremstva, ki so državljani tretjih držav. Njen namen je določiti
standarde za mladoletnike brez spremstva, predvsem glede pogojev vstopanja, sprejemanja
in vračanja ter tudi glede vzpostavitev postopkov za pridobitev mednarodne zaščite, kadar
je za to zaprošeno.
Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, C 326/50, 26.10.2012.
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, 2010/C 83/02, 30.03.2010.
271 Glej zadevo Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, št. zadeve 25794/13 in 28151/13, z dne 22.
februar 2017.
272 Evropski Svet, Stockholmski program – odprta in varna evropa, ki služi državljanom in jih varuje, 2010/C
115/01, 04.05.2010.
273 Stockholmski program – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje 2010/C 115/01, URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2010%3A115%3ATOC.
274 Povzeto po Akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva, 2010, o.c., stran 8-10.
275 Povzeto po Evropska komisija, Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu, Vmesno poročilo o izvajanju
akcijskega načrta za mladoletnike brez spremstva, SWD(2012) 281 final, Bruselj, 2010, stran 2. URL:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0554_/com_com(
2012)0554_sl.pdf.
276 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem
mednarodne zaščite, z dne 26. junija 2013, L 180/60.
277 Direktiva 2013/33/EU, o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev), UL L 180,
29.6.2013, str. 96–116
278 Direktiva Sveta 2004/81/ES o dovoljenju za prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve
nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s
pristojnimi organi, z dne 29. aprila 2004, L 261/19.
279 Povzeto po Akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva, 2010, o.c., stran 8.
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Gre za potencialno ogrožene otroke, ki so problemom in težavam izpostavljeni še bolj kot
drugi mladoletniki in so zaradi svoje samote in tveganj s katerimi se soočajo, še bolj
ranljivi.280
EU ima številne smernice in dokumente, ki spodbujajo varstvo otrokovih pravic v odnosih
s tretjimi državami. Dajejo napotke za države članice in institucije EU, ki morajo
vzpostaviti pristop za zagotovitev varstva otrokovih pravic. Nekateri izmed teh so na
področju azila, priseljevanja in trgovine z ljudmi neposredno ali posredno namenjeni
posebnemu položaju mladoletnikov brez spremstva in zagotavljajo njihovo okrepljeno
varstvo njihovih pravic.
Vendar pa vseeno obstaja potreba po večji skupni usklajenosti in sodelovanju znotraj EU
in z državami izvora in tranzita. Bistveno je zagotoviti, da vsak otrok, ki potrebuje zaščito le
to tudi prejme in da so vsi otroci, ne glede na njihov status, državljanstvo ali ozadje. Vsi
mladoletniki brez spremstva se morajo obravnavati v prvi vrsti kot otroci.281 Prav tako je
nujno, da se temelji na solidarnosti in delitvi odgovornosti med državami članicami ter
tretjimi, izvornimi državami.282
Ko otroci brez spremstva prispejo v države EU so za njihovo obravnavo in možnosti
vrnitve v državo izvora odgovorne vse države EU, ne glede na to ali so tranzitne ali pa
ciljne. Gre za mednarodno vprašanje in zato se tukaj zahteva skupen pristop in sodelovanje
držav članic. Načeloma si vse prizadevajo za usklajevanje nacionalne zakonodaje, vendar pa
so pri azilni in migrantski politiki med državami še vedno velike razlike in odstopanja.283
Razlikovanja med državami članicami EU se kažejo na področju mladoletnikov brez
spremstva in ureditve problematike ter iskanju rešitev v več faktorjih. Na razlikovanje
vpliva že to, da so v nekaterih državah migracijski tokovi pogostejši in so nanje navajeni.
Države, ki imajo več prakse, ker se je priseljevalo že tradicionalno večje število ljudi imajo
tudi več ukrepov in izkušenj, da v takšnih kritičnih situacijah boljše reagirajo. Bolje so
pripravljene, imajo bolj dodelane sisteme in zato je tudi sama izvedba postopkov že bolj
utečena in s tem tudi primernejša za prosilce. Seveda pa je različna tudi politika za zaščito
otrok v ciljni državi, nasploh ciljnost države- ali mladoletniki dejansko želijo ostati v tej
državi, ali pa je zanje zgolj prehodna.284
UNICEF opozarja, da se mnogi otroci znajdejo v luknjah stroge azilne politike, čeprav bi
ravno oni morali biti tisti, ki imajo prednost pri obravnavi. V nekaterih državah so postopki
za obravnavo azilne prošnje res dolgotrajni in trajajo tudi do dve leti, prav tako postopki za
izvedbo združitve z družino. Prihaja do pomanjkanja prostora v centrih, kjer so nastanjeni.
Iz podatkov UNHCR izhaja, da dejansko pogosto migrante in begunce po prihodu v
Evropo, namestijo v športne dvorane, vojaške barake.

Povzeto po Svet Evropske Unije, Council Resolution on unaccompanied minors who are nationals of third countries,
(97/C
221/03),
26.06.1997.URL:
https://eurlsex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31997Y0719%2802%29
281 Po 24. členu KOP.
282 Povzeto po Action Plan on Unaccompanied Minors (2010 – 2014), 2010, o.c., stran 3.
283 Povzeto po M. Diop, 2010, o.c.
284 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 207.
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Otroci so žrtve sovražnega govora, ksenofobnih napadov in stigmatizacije. Dostikrat
nimajo možnosti šolanja in psihološke podpore.285
Kar je vsem državam EU skupno je, da morajo zagotoviti mladoletniku brez spremstva, ki
pride v tujo državo, postavitev zakonitega zastopnika, če zaprosi za mednarodno zaščito.
To izhaja tudi iz Direktive 2013/33/EU, ki v 24. členu določa, da morajo države članice
kar hitro se le da, sprejeti ukrepe za zagotovitev zastopnika mladoletniku brez spremstva.
Le ta mu mora pomagati pri uveljavljanju njegovih pravic in izpolnjevanju obveznosti.286
Glede tistih, ki pa za mednarodno zaščito ne zaprosijo, države članice niso enotne. Pri
postavitvi skrbnika oziroma zakonitega zastopnika, katerem se zagotovi, da oseba ali
organizacija, izbrana in postavljena za skrb otroka, varuje njegove največje koristi in
interese, upošteva njegovo mnenje in mu je v podporo.287
Gre za to, da se posamezni postopki med državami razlikujejo in so odvisni od
pridobljenega statusa mladoletnika. Nekatere države imajo uveden enoten sistem postavitve
zakonitega zastopnika ne glede na to ali mladoletnik za mednarodno zaščito zaprosi ali ne.
Tukaj se razlike med prosilcem in ne prosilcem ne pojavljajo.288 To je uvedeno v Avstriji,
Belgiji, Bolgariji, Cipru, Estoniji, Nemčiji, Madžarski, Irski, Latviji, Litvi in v Luksemburgu,
prav tako pa tudi v Španiji,289 na Poljskem, Slovaškem in na Švedskem. V drugih državah,
kamor sodi tudi Slovenija, pa so sistemi zastopanja različni glede na status otroka. Ko otrok
za mednarodno zaščito zaprosi je ureditev namreč v vseh državah enaka, postavi se zakonit
zastopnik, največje razlike pa se pojavijo, ko mladoletnik ne zaprosi za mednarodno
zaščito. Nizozemska na primer izvaja zakonito zastopanje otrok brez spremstva s pogodbo,
ki jo sklene z državo nevladna organizacija. To predstavlja dobro prakso v evropskem
združenju skrbniških organizacij European Network of Guardianship Institutions.290
Ureditve držav EU se razlikujejo tudi pri usposabljanju skrbnikov pri otrocih, ki
potrebujejo posebno oskrbo in so še posebej ranljivi, kot so na primer ravno otroci, ki so
žrtve trgovine z ljudmi ali otroci brez spremstva. Večina držav ne zagotavlja takšnega
usposabljanja, nekatere pa ga ne zagotavljajo dovolj sistematično.291
Nadalje so ureditve držav med seboj drugačne tudi glede podeljevanja mednarodne zaščite.
Res je, da se načeloma države EU odgovarjajo o politiki sprejema migrantov in da je na tem
področju sprejetih dosti mednarodnih dokumentov, predvsem Direktiv, vendar pa je
praksa še vedno različna.

Povzeto po STA, UNICEF: Število otrok migrantov brez spremstva se je letos podvojilo, 14.6.2016. URL:
https://www.sta.si/2273928/unicef-stevilo-otrok-migrantov-brez-spremstva-se-jeletospodvojilo?q=otroc,brez,sprems (24.06.2018).
286 24. člen Direktive 2013/33/EU.
287 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 209.
288 Povzeto po Agencija EU za temeljne pravice, Skrbništvo nad otroki brez starševske oskrbe- Priročnik za izboljšanje
sistemov skrbništva, prilagojenih za posebne potrebe otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, Urad za publikacije, Luxembourg,
2015, stran 29.
289 O mladoletnikih brez spremstva v Španiji glej Chabier Gimeno Monterde, Challenges of residential care for
unaccompanied migrant minors: toward transnational social work, v: Cuadernos de Trabajo Social, Vol 31, Iss 1, Pp 95108, LCC: Social history and conditions, Social problems, Social reform, Madrid, 2018.
290 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 206.
291 Povzeto po Agencija EU za temeljne pravice, Skrbništvo nad otroki brez starševske oskrbe, 2015, o.c., stran 47.
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Po podatkih Evropskega azilnega urada v letu 2015 v Bolgariji, Grčiji in Nemčiji je večina
državljanov Sirije pridobila status begunca, na Švedskem, Češkem, Madžarskem in Malti pa
status subsidiarne zaščite.292 Prav tako so raznovrstne ureditve na področju namestitve
mladoletnikov. Že Direktiva 2013/33/EU določa razne alternative za namestitev
mladoletnika brez spremstva, ki vloži prošnjo za mednarodno zaščito. Lahko se jih namesti
z odraslimi sorodniki, v nastanitvenih centrih, kjer dobijo potrebno oskrbo in so primerne
za mladoletnike ali pa v rejniški družini.293
V dvajsetih država so mladoletniki brez spremstva fizično ločeni od namestitve, ki je
namenjena odraslim osebam. Ravno oskrba in namestitev je eden izmed najpomembnejših
dejavnikov, ki pomembno vpliva na možnost vključevanja otrok v novo kulturno okolje in
pa tudi za njihovo varnost. Države morajo vsem zagotoviti potrebno oskrbo in varno
namestitev.294 Obveznost države pa je tudi iskanje družinskih članov, po potrebi pa ji lahko
pomagajo druge mednarodne ustrezne organizacije. Če je življenje mladoletnika ogroženo
ali je ogrožena integriteta njega ali bližnjih sorodnikov in v državi izvora obstaja nevarnost,
se mora mladoletnika zaščititi.295
Pri otrocih migrantih gre za skupino selivcev, ki se štejejo pod posebej ranljive, in so zato
bolj zaščiteni od ostalih. V državah je uveljavljeno pravilo o nevračanju mladoletnikov v
državo izvora, dokler le ta ni pripravljena na njihovo vrnitev, prav tako države uporabljajo
različne metode za ugotavljanje starosti, pri čemer morajo paziti, da so le te najmanj
škodljive za otroka in da ohranjajo njegovo dostojanstvo ter ga ne zmedejo in
travmatizirajo le še bolj. Veliko otrok v državo pride brez potrebnih in ustreznih osebnih
dokumentov, nekateri pa imajo dokumente, ki pristojne organe postavljajo v dvom, ali v
resnici sploh gre za mladoletnika.296 Razlike pa se pojavljajo pri metodah ocenitve. V
primeru, da obstaja dvom o tem, da je oseba mlajša od 18 let se izvedejo multidisciplinarni
postopki za oceno starosti, ki so v skladu z zakonodajo EU, po kateri se mora vedno
odločiti v korist mladoletnika in zato v primeru dvoma šteti, da je oseba otrok.297
V državah so za takšne situacije predvideni postopki ugotavljanja starosti, ki se pa tako kot
vsi postopki med državami razlikujejo, predvsem gre za uporabo različnih metod za
ugotovitev starosti. Na Norveškem na primer se gleda verjetnost, izkazana v odstotkih, da
je otrok star toliko kot zatrjuje, medtem ko se v Avstriji ugotavlja minimalna ugotovljena
starost.298 Razlike se pojavljajo tudi pri pravni ureditvi oddaje otrok brez spremstva v
rejniške družine.

Povzeto po European Asylum Support Offiice (EASO), Quarterly asylum report, Quarter 2, 2015. URL:
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/quarterly-asylum-report-2015_q2_final.pdf.
293 24. člen Direktive 2013/33/EU.
294 Povzeto po European Migration Network, Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU member
states and Norway, 2015, o.c., stran 8.
295 24. člen Direktive 2013/33/EU
296 Ibidem, stran 15.
297 Za otroke-migrante, ki zaprosijo za azil, je to določeno v Direktivi 2013/32/EU o skupnih postopkih za
priznanje ali odvzem mednarodne zaščite, UL L180, 29.6.2013, stran 60–95. Glej tudi člen13(2) Direktive
2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev, UL L 101,
15.4.2011, str. 1–11.
298 Povzeto po EMN 2015, o.c., stran 19.
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Države, ki mladoletnikom to omogočajo so Bolgarija, Belgija, Ciper, Češka, Nemčija, Irska,
Latvija, Estonija, Italija, Poljska in Velika Britanija ter Nizozemska. Slovenija med temi
državami v poročilu European Migration Network, od koder podatki izhajajo, ni navedena.299
Do težave pa pride tudi v primeru, ko otroci brez spremstva dopolnijo 18 let. Takrat se
namreč njihove zakonske pravice, pravne možnosti in pravice do oskrbe spremenijo in
pomembno je, da se jih na ta prehod pripravi. Iz raziskave UNHCR in Sveta Evrope iz leta
2014 izhaja potreba po bolj pregledni ozaveščenosti prehoda v odraslost.300 V želji po
rešitvi je Svet Evrope državam članicam predlagal, da uvedejo predhodno kategorijo za
obdobje med 18 in 25 let. Gre za zasledovanje največje koristi otroka, pri čemer je
upoštevano tudi, da morajo mladi begunci in migranti imeti dalj časa zagotovljen dostop do
bivališča, zdravstvenih storitev, socialne pomoči in podpore za neodvisno življenje.
Pomanjkljivost zakonske ureditve v vseh evropskih državah, vključno z RS je ta, da se
ustvarjajo razlike med otroci brez spremstva, ki so begunci in tistimi, ki so ekonomski
migranti. Glede na KOP bi moralo biti vsi upravičeni do pravic, ki jih ta konvencija
določa.301
Najbolj so v praksi varovani begunci, torej tisti, ki odidejo iz države izvora zaradi strahu, v
nasprotju z migranti, ki odidejo v želji po iskanju bolšjega življenja in bega od revščine.
Begunce ščiti Konvencija o statusu beguncev in Protokol, medtem ko za priseljence, torej
ekonomske migrante, ni takšne ureditve in niso upravičeni do enake vrste mednarodne
zaščite ter so bolj izpostavljeni, saj evropska zakonodaja ščiti položaj mladoletnikov brez
spremstva, ki so begunci, enakega varstva za ekonomske migrante pa ne zagotavlja. EU ima
sicer veliko število sprejetih dokumentov na področju mladoletnikov brez spremstva in
skupaj z državami članicami zagotavlja učinkovito zaščito, kljub temu pa se zaradi velikega
nenadnega povečanja pojavljajo pomanjkljivosti. Evropska komisija je določila nekatere
ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo še večje varstvo tem otrokom. Ena izmed prvih nalog
vseh držav je zaščita in hitra identifikacija otroka ob prihodu v državo. Otroci bi morali biti
po mnenju Evropske komisije v procesu migracij vedno registrirani in identificirani kot
otroci, z uporabo enotnega podatkovnega niza po celo EU. Označilo bi se jih kot ločene
otroke, tiste, ki potujejo z družino ali tiste brez spremstva, glede na spol, državljanstvo,...
Morali bi biti obravnavani prednostno. Vzpostaviti bi se moralo sistematično poročanje in
izmenjava informacij o pogrešanih otrocih. Okrepiti je potrebno tudi vlogo skrbnikov,
Evropska komisija napoveduje celo, da bi se vzpostavila evropska skrbniška mreža preko
Evropskega azilnega podpornega urada. Naslednji korak je ocenitev potreb otroka in
zagotovitev zdravstvenih storitev, psihosocialne pomoči, pravnega varstva in izobrazbe ter
namestitev oziroma družinska ali rejniška oskrba. 302
Povzeto po Agencija EU za temeljne pravice, Skrbništvo nad otroki brez starševske oskrbe- 2015, o.c., stran 22.
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301 Povzeto po Parlimentary Assembly, Reps Mailis, Provisional version; Migrant children: what rights at 18? Report
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons Rapporteur, ALDE, stran 3. URL: http://semanticpace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILUR
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302 Povzeto po Zaščita otrok pri migracijah: Komisija predstavlja prednostne ukrepe, 2017, o.c., stran 1-2
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Ključnega pomena za dolgoročne normalne razmere in stabilnost ter trajno rešitev za
mladoletnika je, da bi morala vsaka država članica preučiti vse možnosti, od vključitve v
državo do vrnitve v državo izvora ali preselitve. Bistvo je samo, da se vedno sledi največji
otrokovi koristi. Potrebna je določitev pravil o pravnem statusu otrok, ki jim azil ni priznan
prav tako pa ne bodo vrnjeni v državo izvora. Postopki morajo temeljiti na individualni
obravnavi posameznika, jasno morajo biti opredeljene vloge vseh akterjev, ki sodelujejo pri
odločitvi o mladoletniku. V času čakanja na trajno rešitev pa mora biti otroku zagotovljen
dostop do zdravstvenega varstva, psihosocialne pomoči in izobrazbe.303
Prav tako pa je pomembno, da se otroke že čim prej vključi v družbo in način življenja v
državi kjer so. To je pomembno za njihov razvoj in za zmanjšanje travmatizacije. Komisija
se na tem področju zavzema za sodelovanje med državami članicami in podpira vse pilotne
projekte za vključitev otrok migrantov brez spremstva. Ukrepi za zaščito otrok se morajo
uporabljati za vse na ozemlju EU in v vseh fazah postopka. Temeljna področja, ki
potrebujejo zaščitne ukrepe so predvsem zakonito zastopanje, skrbništvo in ocenjevanje
starosti otroka ob upoštevanju pravic. Glavno vlogo opravljajo ravno skrbniki, ki
omogočijo dostop do pravic in varstva interesov mladoletnikov ter prispevajo k preprečitvi
izginotja otrok ali pa padca pod trgovce z ljudmi. Ravno tukaj se v nekaterih državah
pojavljajo pomanjkljivosti, še posebej kar se tiče njihove usposobljenosti in hitrosti
imenovanja.304

4.1.

OTROCI BREZ SPREMSTVA NA ŠVEDSKEM

Švedska velja za migrantom prijazno državo in jih je v zadnjih 15 letih sprejela kar okrog
650.000, kar je več kot druge države EU. V vseh državah EU je leta 2014 zaprosilo za
mednarodno zaščito okrog 23.000 mladoletnikov brez spremstva, od tega pa jih je leta 2015
samo na Švedskem mednarodno zaščito želelo več kot 23.000 otrok.305 Leta 2016 se je
število še povečalo, saj je na Švedskem bilo kar 35.000 otrok brez spremstva skrbnikov
oziroma staršev.306 V primerjavi z drugimi državami EU, predstavlja tudi primer dobre
prakse na področju mladoletnikov brez spremstva. Ima dobro ureditev predvsem
namestitve in njihove oskrbe. Prav tako pa je to država, ki ima že dolga leta izkušnje z
migracijskimi tokovi, in prav zato tudi bolj razvito politiko na področju oskrbe otrok brez
spremstva.307
Država mora otrokom brez spremstva v procesu migracij poleg ustrezne in varne
nastanitve zagotoviti tudi podporne storitve za zagotovitev najboljšega interesa otrokom,
njegove dobrobiti, pri tem je pomemben predvsem dostop do zdravstvenega varstva,
izobrazbe, psihosocialne pomoči in dejavnosti v prostem času. Vse mora biti usmerjeno v
vključitev otroka v družbo. Ustrezno mora biti predvsem osebje, ki sodeluje z otrokom.308

V skladu z odstavkom 13 Priporočila o vrnitvah z dne 7. marca 2017, COM (2017) 1600 final.
Povzeto po Zaščita otrok pri migracijah: Komisija predstavlja prednostne ukrepe, 2017, o.c., stran 1.
305 Povzeto po Hočevar Barbara, Otroci begunci in migranti so najprej- otroci, 19.11.2015. URL:
https://www.delo.si/novice/politika/otroci-begunci-in-migranti-so-najprej-ndash-otroci.html (25.06.2018).
306 Povzeto po Obvezno branje na Švedskem: Brošura »Informacije za vse, ki ste poročeni z otrokom,
09.04.2018. URL: https://www.domovina.je/obvezno-branje-na-svedskem-brosura-informacije-za-vse-ki-steporoceni-z-otrokom/ (30.06.2018).
307 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 209.
308 O pomembnosti skrbnikov glej Sundqvist Johanna, Ghazinour Mehdi, Padya Mojgan, Coping with Stress in
the Forced Repatriation of Unaccompanied Asylum-Seeking Refugee Children among Swedish Police Officers and Social
Workers, v: Global Journal of Health Science, 2015 Nov; 7(6): 215–225, 16. april 2015.
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Prav tako je nujna individualna presoja potreb, saj ni vedno za vsakega otroka najboljša
enaka rešitev, za ene je bolje, da se vrnejo v državo izvora, za ene pa, da se jim omogoči
trajna nastanitev v državi, kamor so pribežali.309
Evropska komisija za reševanje vseh teh izzivov daje prednost ukrepom za dostop do
izobrazbe, ukrepom za varne in ustrezne pogoje za sprejem, za nastanitve pri sorodnikih ali
rejniški družini, v namestitvenih centrih ali drugih primernih oblikah.310
Ko otroci brez spremstva prispejo na Švedsko, so določeni za rezidenta v eni izmed občin,
kjer so za njihovo nastanitev in imenovanje skrbnika, ki skrbi za otrokove najboljše koristi,
odgovorne strokovne službe občine.311 Dober primer namestitve predstavlja mestna občina
Malmo, za katero je bil predstavljen postopek nameščanja otrok na mednarodni konferenci
Reception and Living in Families, januarja 2015 v Amsterdamu. Vse mladoletnike najprej
namestijo na nastanitveno kapaciteto, da si lahko odpočijejo in pridobijo osnovno oskrbo,
šele na to pa se prične s pripravami na dolgoročen postopek in integracijo.312
Največkrat se mladoletniki odločijo za vložitev prošnje za azil, saj je dostikrat le to njihova
edina možnost, da pridobijo pravico do stalnega prebivanja. V postopku pridobitve azila se
jim postavi zakoniti zastopnik. Ko otrok dopolni 18 let, se odgovornost is sfere občine,
prenese na državo, kar pogosto povzroči, da se mora oseba preseliti na drugo lokacijo in
prične obiskovati drugo šolo.313 Tako kot v večini držav EU, se tudi na Švedskem srečujejo
z dolgo obdelavo podatkov po postopkih pridobitve pravice do azila, zlasti kadar gre za
mladoletnike brez spremstva, kjer je hitrost še posebej zaželjena in niso deležni prednosti,
kljub svoji ranljivosti.314
V praksi načeloma otroke, ki so mlajši od 15 let na Švedskem namestijo v rejniško družino,
medtem ko tiste, ki so stari nad 15 let namestijo v stanovanjske skupine, ker glede na
prakso rejništvo zanje ni primerno. Pri tem imajo enoten sistem in postopek rejništva, tako
kot tudi mi v RS, tako za otroke brez spremstva, kot za druge mladoletnike.
Pomanjkljivost, ki se tukaj pokaže je edino ta, da načeloma družine, v katero pridejo
mladoletniki brez spremstva nimajo dodatnega usposabljanja, ki bi bilo potrebno pri
nekaterih otrocih zaradi odzivanja na travme. Na Švedskem se v praksi izogibajo namestitvi
otroka k sorodnikom, saj bi naj le ti sprejeli in vzeli otroka zgolj zato, ker čutijo obvezo.
Marsikdaj pa so v slabih situacijah in otroka v resnici ne želijo, oziroma zanj niso primerni,
vendar tega ne upajo povedati in priznati strokovnim delavcem. Prav tako se navadno
otroka namesti k švedski družini in ne k priseljencem, ker le ta lahko otroku omogoča
hitrejšo vključitev v družbo, spoznavanje švedske kulture in družbe nasploh.

Glej primerjavo po Kaukko Mervi, Wernesjo Ulrika, Belonging and participation in liminality: Unaccompanied
children in Finland and Sweden, v: Childhood 24, Linköpings universitet, Socialt arbete, Linköpings universitet,
Filosofiska fakulteten, University of Oulu, Faculty of Education, Finland, 2017, stran 7-20.
310 Povzeto po UN General Assembly, Guidelines for the Alternative Care of Children : resolution / adopted by the
General Assembly, 24.02.2010, stran 8. URL: http://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html (29.06.2018).
311 Povzeto po Commissioner for Human rights of the Council of Europe, Report by Nils Muižnieks,
Commissioner for Human rights of the Council of Europe, following his visit to Sweden from 2 to 6 october 2017,
Strasbourg, 16 February 2018, stran 10.
312 Povzeto po A. Črnak Meglič, B. Kobal Tomc, 2016, o.c., stran 209.
313 Povzeto po Report by Nils Muižnieks, 2018, o.c., stran 10.
314 Povzeto po FRA, Periodic data collection on the migration situation in the EU, March Highlights 1–28,
Februar 2018, stran 18. URL: http://fra.europa.eu/en/publication/2018/migration-overviews-february-2018
(29.06.2018).
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Po namestitvi strokovni delavci rejniško družino obiščejo nekje enkrat mesečno, če je
potrebno pa tudi pogosteje. Ne glede na to, ali otrok na Švedskem ostane ali je namenjen v
drugo državo ali pa bo vrnjen v državo izvora, ga strokovni delavci vodijo skozi celoten
postopek za namestitev. Vključen je v izobraževalni sistem in dodeljen mu je poseben
mentor.315
Zanimivost pravne ureditve na Švedskem je tudi ta, da do leta 2017 ni določala obveznosti
preveritve dejanske starosti migrantov, kadar se je pojavil dvom v njihovo mladoletnost.
To, da je migrant mladoleten je v njegovo korist, saj država nameni otrokom 180 EUR na
dan. Če je mladoletnik brez spremstva nastanjen v azilni dom in v primerih, ko se odrasla
oseba pretvarja, da je mladoletna, je seveda tudi ona nameščena v azilni dom za otroke brez
spremstva. To pa predstavlja nevarnost za tiste, ki so res mladoletni. Obstaja namreč večje
tveganje, da postanejo otroci žrtve nasilja, posilstva ali trgovine z ljudmi, s strani odrasle
osebe, ki se pretvarja, da je otrok, da bi bila bližje mladoletnikom.316
Leta 2016 je Švedska vlada napovedala, da se bo pričelo s preverjanjem starosti migrantskih
otrok brez spremstva, saj so se bali, da se vse več oseb pretvarja, da so mladoletniki, s tem
pa si pridobijo večjo možnost za status mednarodne zaščite.317 Marca 2017 so bile na tem
področju predlagane spremembe Zakona o tujcih, s katerimi je bilo zahtevano, da se mora
ocena starosti narediti že prej v postopku pridobitve mednarodne zaščite, kolikor hitro je to
mogoče, takoj po vložitvi prošnje za azil, ne pa ob istem času, ko je o zadevi odločeno kot
je to veljalo do sedaj. Hkrati je bil uveden medicinski test ugotavljanja starosti, za katerega
se mladoletnik odloči prostovoljno. Test je opravljen s strani Nacionalnega odbora za
sodno medicino in vključuje rentgensko slikanje modrostnih zob in slikanje kolenskih
sklepov z magnetno resonanco. Če obstajajo resni dvomi o mladoletnosti osebe, ki je brez
spremstva, se lahko primer odstopi direktorju Švedskega združenja za medicino (Swedish
medicine association- SMA). Na podlagi mnenja forenzikov o starosti in drugih dokazil, SMA
zavzame začasno odločitev o starosti osebe, na to odločitev pa je možna vložitev
pritožbe.318
Vlada se je trudila, da bi z novo metodo ocenjevanja uvedla zanesljiv, etičen in varen
postopek, ki bi bil pošten in ne bi izpostavil oseb tveganju kršitve fizične integritete
posameznika in njegovega dostojanstva. Postopek se mora izvajati tudi v varnem okolju in
na varen, neobčutljiv način.319 Iz dokumenta izhajajo tudi priporočila za oceno starosti in
sicer je potrebno osebo, ki trdi, da je stara manj kot 18 let obravnavati kot mladoletno
dokler ni dokazano drugače. Postopek ocenitve se lahko izvede le v skrajnem primeru, če
obstajajo resni razlogi in dvomi ter drugi postopki niso bili dovolj. Pridobljeno mora biti
soglasje s strani osebe v katero starost se dvomi.
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Upoštevati se mora najmanj invazivna možnost in se uravnotežiti psihološke, razvojne in
telesne dejavnike. Postopek nikoli ne sme biti neustrezen ali nespoštljiv do osebe, ki je vanj
vpletena in v določenih primerih ga lahko nadzira skrbnik. V primeru negotovosti se
posameznika šteje za otroka. Potrebno mu je dati povsem jasne informacije v njemu
razumljivem jeziku.320
UNHCR in nekateri poznavalci izražajo tudi skrb za ta zgolj medicinski dokaz starosti tudi
zato, ker starosti ni mogoče natančno določiti z nobeno oceno ali metodo. Sporno je tudi,
da testirajo samo osebe, kjer obstaja dvom o starosti. Poudarjajo, da kljub pozitivnim
ukrepom, ki jih je Švedska vlada zagotovila z metodo ocenitve starosti še vedno ni mogoče
z gotovostjo odločiti, ali je oseba otrok ali odrasla oseba. Po mnenju UNHCR je celotna
ocena zmogljivosti, ranljivosti in potreb otroka tista, ki odraža dejansko stanje mlade osebe
bolj zanesljiva za ugotovitev starosti. Zanesljive starosti ne more ugotoviti nihče, zato
UNHCR priporoča, da se medicinsko oceno starosti izvaja samo kot zadnjo možnost
ugotovitve, če bi vsi drugi načini, s katerimi se ugotavlja mladoletnost spodleteli. 321
Namesto medicinskih postopkov, ki temeljijo na rentgenskih žarkih ali zobozdravstvenih
pregledih, je bilo Švedski priporočeno, da uvede interdisciplinarne metode, ki bi omogočile
psihologom in antropologom, ki se spoznajo na položaje v matičnih državah prosilcev za
azil, da določijo njihovo starost.322 Po poudarkih komisarja je bilo sedaj, ko je Švedska
pričela izvajati postopke ugotovitve starosti, ugotovljeno, da je vsaj 80% tako imenovanih
otrok dejansko bilo odraslih.323
V okviru centra za forenzično medicino in po medicinski metodi ugotavljanja starosti je
bilo namreč ugotovljeno, da so bili migranti, ki so vložili prošnjo za azil kot mladoletni in
so zanje sumili, da to niso, tri četrtine takšnih, ki so dejansko bili odrasli. Od skoraj 8000
ljudi, ki jim je bila določena medicinska starost, zaradi dvoma o mladoletnosti je bilo
starejših od 18 let, kar 6000 oseb.324
Na področju otrok brez spremstva ima tudi ureditev na Švedskem, ki je ena izmed držav, ki
je sprejela največ takšnih oseb, seveda pomanjkljivosti. Največje vprašanje se nanaša na
imenovanje skrbnikov, saj bi le ti morali biti postavljeni čim prej. V zakonodaji na
Švedskem pa ne obstaja noben časovni okvir in lahko se zavleče tudi za več mesecev. To
lahko ima resne posledice za otroka, saj je skrbnik na primer odgovoren tudi za vpis otroka
v šolo. Poleg tega ni omejitev za število otrok, ki so lahko dodeljeni enemu skrbniku in
UNHCR ima podatke, po katerih je tudi en skrbnik sam imel do 25 otrok.325
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Skrbniki prav tako vedno niso ustrezno usposobljeni in nadzorovani. V praksi se otroci
brez spremstva včasih zato obrnejo tudi na druge osebe kot na primer socialne delavce ali
pa zakonite zastopnike v postopku azila in prostovoljce, da lahko pridejo do podpore in
pomoči, ki bi jo morali dobiti od skrbnika. Med drugim je, enako kot pri nas v Sloveniji,
postopek pridobitve azilnega statusa dolgotrajen in poteka zelo počasi, nekateri otroci
čakajo tudi dve leti na odločitev. Povprečna čakalna doba v letu 2017 je bila 578 dni, leto
prej pa 460 dni.326
Takšna ureditev ima na otroke slab vpliv in jim še dodatno otežuje že na splošno zelo težko
situacijo v kateri so. Ne vedo kaj bo z njimi v prihodnosti, v kateri državi bodo ali bodo
vrnjeni v državo izvora ali bodo dobili dovoljenje za prebivanje v ciljni državi, gre za veliko
negotovost o prihodnosti, ki je za osebe takšne starosti in v takšni situaciji popolnoma
neprimerna in neskladna z načelom otrokove največje koristi. Svet Evrope je bil kritičen
tudi do novega švedskega pravila, ki je prineslo posledice šele v letu 2016 in 2017, ki
omejuje možnost ponovne združitve družine, zlasti ker Švedska razlikuje med ljudmi z
begunskim statusom in tistimi, ki potrebujejo alternativno zaščito in se lahko ponovno
združijo s svojimi sorodniki le izjemoma, kar omejuje njihovo zmožnost vključitve v
švedsko družbo. Prav tako je tudi na Švedskem, kot v drugih državah EU- tudi v RS,
pogosto, da otroci izginejo neznano kam in s tem tvegajo, da postanejo žrtve trgovine z
ljudmi ali drugega izkoriščanja.327
Kljub določenim napakam, je bila Švedska leta 2017 razglašena za najboljšo državo na
svetu glede ureditve in zagotovitve primernega življenjskega okolja za migrante. Merila, ki
so pri takšnih primerjavah odločilna, so predvsem ekonomska stabilnost države, možnost
dohodkovne enakosti in ali gre dejansko za kraj, kjer bi ljudje radi živeli. Švedska ima
močan socialni sistem, kar je tudi pomemben faktor na tem področju, prav tako pa se kaže
njena odprtost do socialne raznolikosti s tem, ko je bila pripravljena sprejeti toliko
migrantov.328
Ne glede na to, ali nekdo pride kot begunec ali delovni priseljenec, so mu na Švedskem
zagotovljene celovite storitve, ki se mu pomagajo aklimatizirati. Ne glede na okoliščine
priselitve obstajajo za vsakega posameznika različne možnosti vključevanja v družbo, od
jezikovnih tečajev, programov za izobraževanje, usposabljanje in nudenje namestitve. Švedi
verjamejo v urejeno družbo in v to, da morajo vsi drug drugemu pomagati ter mislijo, da
nobena oseba ni »nad drugo« osebo, kar je tudi razlog, da je Švedska glede politike
priseljevanja tako uspešna. Dober primer je bil, ko je nad Evropo prišel val beguncev iz
Sirije. Švedska je sprejela praktičen pristop, in sicer so begunce na železniški postaj pričakali
vladni in nevladni uradniki ter z njimi opravljali intervjuje in jih na podlagi tega nastanili v
domove, hitro vključili v jezikovne šole in s tem pripomogli k integraciji. V nasprotju s tem,
da begunce vidijo kot slab vpliv na družbo, Švedska vidi begunce ravno kot tiste, ki v
državo prinašajo potrebna znanja.

Povzeto po Report by Nils Muiženieks, 2018, o.c., stran 11.
Povzeto po When the best ain't good enough: Sweden's 'restrictive' Migrant Policy under fire, 2018, o.c.
328 Povzeto po Sharman Jon, Sweden ranked the world's best country for immigrants to live in, v:
Independent, 11.07.2017. URL: https://www.independent.co.uk/News/world/europe/sweden-world-bestcountry-immigrants-live-canada-switzerland-australia-germany-job-market-stability-a7834791.html
(30.06.2018).
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Na splošno je prebivalstvo za raznolikost in mnogi Švedi so svoje domove odprli
beguncem ali se prostovoljno prijavili za pomoč ljudem. Zato je tudi pri otrocih brez
spremstva bilo lažje glede njihove namestitve v rejniške družine, saj so jih le te bile
pripravljene sprejeti. 329

5. OTROCI BREZ SPREMSTVA KOT ŽRTVE TRGOVINE
Z LJUDMI
Trgovina z ljudmi je zelo razširjena in organizirana kriminalna dejavnost, ki se lahko dogaja
pred našimi očmi tako prikrito, da tega sploh ne vidimo. Po mnenju Vlade RS je trgovina z
ljudmi suženjstvo sodobnega časa, saj so žrtvam kršene temeljne človekove pravice.
Predstavlja hudo kršitev posameznikove svobode in dostojanstva ter hudo obliko
kaznivega dejanja.330
ZN Protokol za preprečitev, preiskovanje in pregon trgovanja z ljudmi jo opredeljuje kot
»novačenje, prevoz, premestitev, nudenje zatočišča ali sprejem oseb, če je bilo soglasje posameznikov, ki
nadzirajo te osebe, z namenom njihovega izkoriščanja pridobljeno z grožnjo ali silo, ugrabitvijo, goljufijo.
Izkoriščanje vključuje tudi izkoriščanje prostitucije in druge zlorabe oseb- ekonomsko izkoriščanje in
izkoriščanje za spolne potrebe«.331 Temeljni vzroki trgovine z ljudmi so revščina, socialna
izključenost, slabe gospodarske razmere v državah iz katerih prihajajo žrtve trgovine z
ljudmi, globalna neenakost in migracije. Do razmaha tega pojava prihaja tudi skupaj z
naraščanjem brezposelnosti, pomanjkanjem dostopa do izobrazbe in socialne vključenosti,
spopadi ter zaradi razmer po njih.332
Žrtev je lahko vsaka oseba, ki se ujame v mrežo trgovcev z ljudmi. Ne obstaja določen
vzorec, gre za osebe vseh starosti vendar je večina mlajših.333 Žrtve lahko postanejo
predvsem otroci, ki so posebej ranljivi. Večina otrok je žrtev prisilnega dela, sledi
izkoriščanje za spolne namene, prisilno beračenje, trgovina z organi. Otroci predstavljajo
najbolj ranljivo skupino ljudi in lahek plen za trgovce, ki te otroke kupijo, prodajo in
izkoristijo. Otroci, ki so bili izključeni iz družbe, so še posebej na udaru, da postanejo žrtve.
To so predvsem pripadniki manjšinskih etničnih skupin, sirote, brezdomni otroci, otroci s
telesnimi in psihičnimi hibami in otroci migrantov brez urejenega pravnega statusa.334

Povzeto po Lembke Judi, This is thw world's besrt counry for Immigrants, 14.07.2017. URL:
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(30.06.2018).
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331 Zakon o ratifikaciji Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami
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332 Povzeto po Vlada RS, Trgovina z ljudmi, o.c.
333 Povzeto po Leskošek Vesna, Mreže pomoči žrtvam trgovine z ljudmi – pomen medinstitucionalnega sodelovanja, v:
Uveljavljanje mednarodnopravnih dokumentov s področja boja proti trgovini z ljudmi, Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Ljubljana 2006, stran 131 - 132.
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Press. 2012. str. 1 in 2.
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Kot izhaja iz že omenjenih statistik je med otroci migranti, ki so na poti v Evropo po
morski poti vedno več otrok brez spremstva. Le ti se največkrat na dolgo pot odpravijo
sami, zaradi bega pred revščino, vojno ali pa zgolj zaradi iskanja boljšega in lepšega
življenja. Ravno ta skupina pa je tista, ki je najlažja žrtev pretepanj, posilstva in tvega
življenje.335
UNICEF je glede otrok brez spremstva in njihovega potovanja po morski poti v Evropo
navedel: »Vsak korak te poti je prepreden z nevarnostmi, ki so še številčnejše za otroke brez
spremstva«.336
Otroci, ki postanejo žrtve trgovine z ljudmi, prihajajo pogosto iz razbitih družin ali pa
takšnih, v katerih so pogosti konflikti, predvsem zaradi nezaposlenosti in socialne
negotovosti. Prav tako pa so mladoletniki brez spremstva pogosto izrabljeni s strani
organizirane kriminalne združbe. Polovico otrok brez spremstva, ki izginejo so deklice, ki
se največkrat znajdejo v prostituciji.337 Trgovci namreč za svoje žrtve najraje izberejo
takšne, ki so ranljivi predvsem iz razlogov, kot je močna želja po selitvi zaradi težkih
okoliščin v državi izvora. Njihove ranljivosti se po navadi zavedajo in računajo na
mladoletnikovo naivnosti. Zaslepijo jih z različnimi lažnimi obljubami, otroci pa le tem,
zaradi iskanja izhoda iz svoje stiske, nasedejo.338
Podatkov o tem, koliko otrok je v trgovino z ljudmi vključenih, ni, vendar pa iz statistike
izhaja, da število tistih mladoletnikov, ki so vključeni v trgovino z ljudmi narašča. Najbolj
so izpostavljena dekleta, stara od 15 do 18 let. Izkoriščajo jih za prisilno beračenje,
žeparjenje in krajo, za spolno izkoriščanje oziroma prostitucijo in pornografijo ter za slabo
plačana, občasna dela v gospodinjstvu, trgovinah in restavracijah.339 Informacijski sistemi v
EU med seboj še niso povezani in zato ni izmenjave podatkov med državami, kar
onemogoča ugotovitev točnega števila otrok, ki so izginili in morebiti postali žrtve trgovine
z ljudmi.340
V RS so v okviru projekta nevladne organizacije SF bile izvedene delavnice, namenjene
posebej mladoletnikom brez spremstva, prosilcem za azil in migrantom, ki so nastanjeni v
Centru za tujce. Predvsem so želeli te določene skupine seznaniti z nevarnostjo trgovine z
ljudmi, saj SF meni, da so le ti o tem premalo seznanjeni.341 Mladoletnikom naj bi grozilo
predvsem to, da bi bili uporabljeni v prostituciji, za izvajanje kaznivih dejanj, prisilno
beračnje ali trgovino z organi.342 Največkrat se otroci ne morejo rešiti iz ujetja trgovcev in
ne morejo pobegniti pred izkoriščanjem, saj nimajo osebnih dokumentov, ali jih niso imeli
že prej, ali pa so jim le ti bili odvzeti.343
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Na področju trgovine z ljudmi je pomembno omeniti tudi Istanbulsko konvencijo, ki je bila
11. maja leta 2011 sprejeta v Istanbulu.344 Gre za Konvencijo o preprečevanju in boju proti
nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki je prva evropska pogodba, ki obravnava
izključno samo področje nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Daje minimalne
standarde za zaščito, pregon, preventivo in storitve ter državam pogodbenicam nalaga, da
vspostavijo določene storitve, na primer varne hiše, zdravstvene storitve, pravno pomoč.345
Na ravni EU pa zaščito otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi in brez spremstva, določa
Direktiva 2011/36/EU.346 Že v splošnih določbah Direktiva mladoletnikom brez
spremstva namenja posebno pozornost, saj opozarja, da jim morajo države članice, zaradi
njihovega še posebej ranljivega položaja zagotoviti še dodatno osebno pomoč in podporo.
Državam članicam nalaga, da sprejmejo vse ukrepe, ki so potrebni, da se najde trajna
rešitev za takšnega otroka in da se sprejme vse ukrepe glede imenovanja zakonitega
zastopnika ali skrbnika, vse samo v njegovem največjem interesu. Postopek odločanja o
prihodnosti takšnega mladoletnika pa je potrebno izpeljati v najkrajšem možnem času.347
Nadalje člen 16 Direktive 2011/36/EU določa, da se takšnemu otroku po potrebi dodeli
tudi skrbnik ali zastopnik, ki otroka spremlja ves čas postopka, vse do trenutka, ko se najde
najboljša in trajna rešitev zanj. Pravna ureditev skrbništva in zastopništva pa ni enako
urejena v vseh državah članicah EU. Nekatere imajo enoten sistem skrbništva, ne glede na
status otroka, druge pa imajo različne sisteme, ki so odvisni od priseljenskega statusa
mladoletnika. Tako se lahko razlikujejo tudi statusi otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, kar
vpliva na njihovo obravnavo. Nekateri so evropski državljani prodani med državami
članicami EU, nekateri so žrtve izkoriščanja v državi izvora v EU ali imajo status ilegalnega
priseljenca iz tretje države, spet drugi pa so državljani tretje države z dovoljenjem s pravico
do bivanja.348
Kadar je mladoletnik brez spremstva žrtev trgovine z ljudmi zunaj svoje države izvora je
pomembno, da države članice EU sodelujejo s tretjimi državami v primeru, če bi prišlo do
potrebe ugotovitve istovetnosti otroka, ki nima pri sebi osebnega dokumenta.349 Kadar je
otrok brez spremstva tudi žrtev trgovine z ljudmi, je za njih nujno poiskati neko trajno
rešitev v najkrajšem možnem času. Tako Direktiva 2011/36/EU, kot KOP poudarja načelo
upoštevanje otrokovih potreb, pogledov in želja pri iskanju takšne rešitve. Ena izmed
možnosti je, da se otroka vrne v državo izvora, vendar samo, če je to v njegovem
najboljšem interesu, izvedena mora biti varno in trajno. Seveda pa je potrebno upoštevati
tudi pravilo o nevračanju, če bi bila vrnitev zanj nevarna, bi ga ogrožala in obstaja možnsot,
da bo ponovno postal žrtev trgovcev ter le to pretehta nad združitvijo z družino. Druga
možnost je, da se otrok vključi v sprejemni državi, kjer mu ne grozi zloraba in izkoriščanje.
V tem primeru mora biti omogočen varen prehod iz otroštva v odraslost, kar je mogoče s
podelitvijo statusa rezidenta, ki otroku daje pravice tudi še po tem, ko že postane
polnoleten.

344 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, sprejeta
7. aprila 2011, številka 210.
345 Povzeto po Društvo za nenasilno komunikacijo, V veljavo vstopila Istanbulska konvencija, avgust 2014.
https://www.drustvo-dnk.si/novice/302-v-veljavo-stopila-istanbulska-konvencija.html (06.08.2018).
346 Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z
ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ
347 Direktiva 2011/36/EU, Uvodna izjava, točka 23.
348 Povzeto po Agencija EU za temeljne pravice, Skrbništvo nad otroki brez starševske oskrbe, 2015, o.c., stran 29.
349 Ibidem, stran 22.
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Direktiva vsem otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi in v državi gostiteljici nimajo pravice
do bivanja zagotavlja rok za premislek, v času katerega jih ni mogoče odstraniti iz države.
Do takšnega statusa so upravičene popolnoma vse žrtve, ne glede na status. Med tem
časom lahko premislijo kaj bodo storile, še posebej pa ali bodo sodelovale s sodnimi organi
za pregon trgovcev.350
Po 10. členu Direktive se morajo za ta čas tudi sprejeti nujni ukrepi, kot na primer
zagotovitev pravnega zastopanja za nastopanje v kazenskem postopku. Tiste osebe, ki
sodelujejo z organi, imajo po 8. členu direktive pravico do prebivanja pod določenimi
pogoji, vsaj 6 let, izda se v skladu z otrokovo največjo koristjo in se lahko obnovi.351
Otroci, še posebej ravno brez spremstva, so vedno bolj izpostavljeni tveganju, da bodo
postali izkoriščeni ali pa žrtve trgovine z ljudmi, tako med potjo do ciljne državi ali pa
potem v sami ciljni državi. Prav tako je RS po navadi zgolj tranzitna, za veliko otrok se niti
ne ve kako in kdaj so območje RS zapustili, za njimi se izgubi vsaka sled. Zakaj je temu
tako? Otroci so nemočni in so lahka tarča trgovcev z ljudmi. Tako deklice kot dečki so v
postopku migracij močno izpostavljen, tveganje pa se samo še povečuje, če so otroci
popolnoma sami, v tuji državi, brez spremstva odgovorne odrasle osebe, prepuščeni sami
sebi in izgubljeni oziroma kadar so nameščeni v objektih, kjer prebivajo skupaj z odraslimi
osebami, ki jih ne poznajo.352
Ne gre samo za izpostavljenost tveganju, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi, ampak tudi
vsem oblikam izkoriščanja, nasilja, fizični in psihološki zlorabi, deklice pa so izpostavljene
tudi prisilni poroki. Zaščita otrok je nujno potrebna v procesu migracij, ne glede na status
in v vseh fazah. Varstvo otrok je odraz spoštovanja dostojanstva in človekovih pravic, gre
za varovanje vrednot EU in izvrševanje prava EU ter upoštevanje določb Listine EU o
temeljnih pravicah.353

6. člen Direktive 2011/36/EU, 13. člen KOP.
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6. ODGOVORI NA HIPOTEZE
Preden sem podrobneje opredelila pojem mladoletniki brez spremstva in pravno ureditev
na tem področju v Sloveniji in EU, sem si zastavila hipoteze. Kot prvo sem predpostavila,
da gre pri mladoletnikih brez spremstva za eno izmed najbolj ranljivih skupin beguncev in
migrantov. Menim, da sem tekom magistrske naloge to tezo tudi potrdila, saj sem
nemalokrat poudarila njihove težke okoliščine, v katerih se znajdejo že samo kot begunci,
dodatno pa še zaradi svoje mladoletnosti, ko se morajo z vsemi postopki spopasti sami.
Dodeljeni so jim sicer skrbniki oziroma zakoniti zastopniki, vendar se le ti menjavajo in
otrok se težko res naveže na enega. Težave se pojavijo predvsem pri njihovi namestitvi, saj
veliko držav EU še nima zagotovljene dovoljšnje kapacitete in predvsem dovolj primerne
nastanitve za takšne mladoletnike. Ranljivost pa se nadalje izkaže tudi zato, ker so ravno
zaradi svojega težkega položaja pogosto žrtve trgovcev trgovine z ljudmi.
Naslednja teza, ki sem jo predvidela je, da ima slovenski pravni sistem na področju zaščite
otrok brez spremstva še veliko pomanjkljivosti in bi moral omogočati lažjo in bolj prijazno
integracijo teh oseb v naš prostor. Tudi ta teza se je tekom magistrske naloge izkazala za
resnično. RS je šele pred nedavnim bila seznanjena s prihodom mladoletnikov brez
spremstva, še vedno pa je za dosti izmed njih predstavljala zgolj prehodno državo, zato
seveda tudi postopki in praksa na tem področju niso tako bogati. Ugotovila sem, da v RS
sicer delujejo nevladne organizacije, prav tako pa je tudi Vlada na tem področju izdala že
veliko dokumentov- sklepov in projektov, vendar vseeno nam manjka neka celovita
ureditev, ki bi za takšne otroke prinesla predvsem možnost lažjega vključevanja v družbo in
boljšo namestitev. Spremembe so nujno potrebne tudi na področju skrbništva, ki je do
sedaj še prostovoljno. Menim, da bi bilo potrebno poleg plačila, uvesti tudi sistem, pri
katerem bi otrok bil v stiku zgolj z enim skrbnikom ali zakonitim zastopnikom, v nasprotju
kot je urejeno sedaj, ko jih tekom postopkov zamenja več.
Kot tretje sem menila, da EU močno zavzema za zaščito otrok brez spremstva in v ta
namen sprejema številne dokumente, ki države članice usmerijo na pravo pot k zagotovitvi
varstva teh oseb. Tudi tukaj sem tekom raziskovanja spoznala, da je res, EU je res aktivna
in dejavna na tem področju. Res je, da EU podaja samo okvirje, ki pokažejo pot vsaki
državi članici, potem pa je na državi sami, da uvede tudi ukrepe. Ravno zato, se na
področju mladoletnikov brez spremstva med državami še vedno pojavljajo velike razlike in
EU je mnenja, da bi le te morali poenotiti. V prihodnosti se celo predlaga, da bi ustanovili
enotno evropsko skrbniško mrežo in tako še bolj omogočil varstvo otrok.
Nadalje sem si zadala tezo, da je Švedska na predmetnem področju ena izmed najbolj
razvitih držav, ki je na otroke, ki v EU migrirajo sami, najbolje pripravljena. Menim, da sem
to hipotezo le delno potrdila. Res je, da je Švedska znana kot ena izmed najbolj priljubljenih
držav za migrante in da jim je načeloma tudi zelo prijazna, saj se zavzema za raznolikost in
migracije vidi kot priložnost in nekaj dobrega za družbo, ne pa obratno. Sem pa ob bolj
podrobnem pregledu ureditve mladoletnikov brez spremstva na Švedskem ugotovila, da
enako kot druge države EU, tudi Švedska tukaj ni v vseh pogledih najbolj primerna.
Predvsem je izpostavljen postopek ocenitve starosti otrok, ki ga do leta 2017 sploh niso
imeli. Prav tako so tudi postopki pridobitve mednarodne zaščite dolgotrajni, izboljšave pa
so potrebne tudi pri namestitvah.
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Če povzamem, je Švedska res država, ki je prijazna beguncem in migrantom in jim
zagotavlja kar se da dobro možnost integracije, kljub temu pa se tudi tukaj najdejo
pomanjkljivosti glede otrok brez spremstva, ki bi morale biti odpravljene kot na primer
ureditev nastanitve, dolgotrajnosti postopkov predvsem pa ocena starosti otrok brez
spremstva.
Kot zadnje sem predvidevala, da so otroci brez spremstva so kategorija selivcev, ki so
najbolj izpostavljeni tveganjem različnega izkoriščanja, še posebej trgovine z ljudmi. Tudi
tukaj lahko to tezo sedaj popolnoma potrdim. Gre za skupino otrok, ki je sama, brez
staršev in skrbnikov. Pride v tujo državo, kjer nikogar ne pozna, je negotova in v želji po
iskanju nečesa boljšega. Trgovci z ljudmi znajo izkoristiti takšne stiske in otroke, ki so še
posebno naivni, z različnimi pretvezami in obljubami po lepšem življenju, zlahka zapeljejo
pod svoje okrilje. Problem je tudi, da ogromno mladoletnikov brez spremstva iz držav, kjer
so nameščeni izgine neznano kam in se ne vodi niti statistika tistih, ki dejansko postanejo
žrtve trgovine z ljudmi. Ne gre pa zgolj za nevarnost trgovec trgovine z ljudmi, ampak tudi
vse oblike nasilja, zlorabe in izkoriščanje. Zaščita otrok je nujno potrebna v procesu
migracij, ne glede na status in v vseh fazah.
Predlogi za izboljšanje ureditve na področju otrok brez spremstva:
-

Večji nabor skrbnikov.
Odprava prostovoljnega in častnega skrbništva in določitev vsaj simbolnega plačila.
Večji poudarek na usposobljenosti skrbnikov.
Otrok naj dobi skrbnika, ki bo z njim tekom celotnega postopka pridobivanja
statusa mednarodne ali druge zaščite, od začetka do konca.
Primerna ustanova za nastanitev otrok brez spremstva, ki pridejo v RS.

62

7. Viri in literatura
7.1.

Monografije in članki

Aguaded- Ramirez Eva, Bartolomei- Torres Pierette, Agelidou Georgia, Analysis of a Project
Conducted on Unaccompanied Refugees Children (MERNAs), v: Journal of New Approaches in
Educational Research, Vol 7, Iss 2, Pp 116-124 (2018), University of Alicante, 2018.
Agencija Evropske unije za temeljne pravice in Svet Evrope, Priročnik o evropskem pravu v
zvezi z otrokovimi pravicami, Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2016.
Agencija EU za temeljne pravice, Skrbništvo nad otroki brez starševske oskrbe- Priročnik za
izboljšanje sistemov skrbništva, prilagojenih za posebne potrebe otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, Urad
za publikacije, Luxembourg, 2015.
Ayote Wendy, Williamson Louise, Separated children in the UK: an overview of the current
situation), V: Save the children, 2001.
Chabier Gimeno Monterde, Challenges of residential care for unaccompanied migrant minors: toward transnational
social work, v: Cuadernos de Trabajo Social, Vol 31, Iss 1, Pp 95-108, LCC: Social history and
conditions, Social problems, Social reform, Madrid, 2018.
Claudio Longobardi, Tommaso Gabriele Veronesi, Laura Elvira Prino, Abuses, resilience,
behavioural problems and post-traumatic stress symptoms among unaccompanied migrant minors: an
Italian cross-sectional exploratory study, v: Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Vol 17, Iss 2, Pp
87-92 (2017), Medical Communications Sp. z o.o., 2017.
Commissioner for Human rights of the Council of Europe, Report by Nils Muižnieks,
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