
O IZBRISU

IZBRIS NIKOLI NI BIL V CELOTI RAZREŠEN

 Izbris je posameznicam in posameznikom povzročil nepopravljivo škodo. Ukrepi za popravo krivic, ki jih je 
sprejela država, so bili prepozni in neceloviti, zato posledic izbrisa nikoli niso ustrezno naslovili. 
 
Po izbrisu je bil status vrnjen manj kot polovici vseh izbrisanih prebivalk in prebivalcev Slovenije. V Sloveniji 
še vedno živijo izbrisani, ki nimajo urejenega nikakršnega statusa.
 
Oblasti se za izbris še vedno niso uradno opravičile. Opravičilo, ki so ga izrekli ministrica za notranje zadeve 
Katarina Kresal (2010), predsednik Državnega zbora Pavel Gantar (2010) ter predsednik Državnega zbora 
Milan Brglez (2017), je izjemnega pomena. Vendar pa opravičilo nikoli ni bilo izrečeno s strani predsednika 
države ali predsednika vlade kot najvišjih predstavnikov države. Prav tako opravičilo ni zapisano v nobenem 
uradnem dokumentu, kar je nesprejemljivo.
 

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je 26. februarja 1992 
iz registra stalnih prebivalcev nezakonito izbrisalo 25.671 

državljank in državljanov drugih republik nekdanje 
Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) s 

stalnim naslovom v Sloveniji. 

Izbrisani so bili vsi tisti, ki ob osamosvojitvi niso pridobili 
slovenskega državljanstva. Z izbrisom so ostali brez stalnega 

prebivališča v Republiki Sloveniji, s tem pa tudi brez vseh 
pripadajočih pravic. Izbris je bil izveden arbitrarno, brez podlage v 

zakonu. Državljani drugih držav (npr. Nemčije), ki so v Sloveniji 
prebivali, niso bili izbrisani - svoj status v državi so obdržali.
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Plebiscit o samostojni in 

neodvisni Republiki Sloveniji 

(RS).

Sprejeta Temeljna ustavna 

listina o samostojnosti in 

neodvisnosti RS.

MNZ je vse od osamosvojitve 

upravnim enotam pošiljal interna 

navodila (depeše), ki so bila 

ključna za izvajanje izbrisa.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-

284/94, s katero sodišče ugotovi, 

da je bil izbris nezakonito dejanje 

državnih oblasti.

Izbris iz registra stalnega 
prebivalstva - 25.671 ljudi ostane 
brez vseh pravic, ki so vezane na 

stalno prebivališče v RS.

2003 – 20053.4.20038.7.1999

Druga pomembna odločba 

Ustavnega sodišča št. U-I-246/02, 

v kateri je ugotovilo, da je ZUSDDD 

v neskladju z Ustavo. 

V tem obdobju MNZ poda nekaj 

predlogov zakona za izvršitev 

odločbe Ustavnega sodišča, ki niso 

bili sprejeti. 

Odločilo je tudi, da je treba 
izbrisanim, ki so ponovno pridobili 

dovoljenje za stalno prebivanje, 
dovoljenje priznati za nazaj, od 

dneva izbrisa dalje. Ta odločba je 
ostala neizvršena sedem let. 

Zakon o urejanju statusa 

državljanov drugih držav naslednic 

SFRJ v Republiki Sloveniji 

(ZUSDDD). 

Rok za vložitev prošnje za stalno 
prebivanje je bil 3 mesece, osnovni 

pogoj pa, da je izbrisana oseba 
živela v Sloveniji od izbrisa dalje (s 

tem so bili izključeni vsi izbrisani, ki 
so bili prisiljeni državo zapustiti). 

26.6.2012 13.7.2010 24.6.2010

Evropsko sodišče za človekove 

pravice (ESČP) na prvi stopnji 

ugotovi, da je Slovenija izbrisanim 

kršila določene pravice.  

Na podlagi pritožbe tako izbrisanih 

pritožnikov kot države veliki senat 

Evropskega sodišča za človekove pravice 

potrdi, da je država kršila 8. in 13. člen 

konvencije.

In sicer pravico do varstva 
zasebnega in družinskega življenja 

(8. člen Evropske konvencije o 
človekovih pravicah) in pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva (13. 
člen konvencije).

Poleg tega ugotovi tudi kršitev 14. 
člena (prepoved diskriminacije). 
Pritožnikom prizna odškodnino, 

Sloveniji pa naloži, da v enem letu 
pripravi poseben mehanizem za 

priznavanje odškodnine izbrisanim 
prebivalcem. 

Novela ZUSDDD, sprejeta z 

namenom izvršitve ustavne odločbe 

iz leta 2003.

Novela je nekoliko širšemu krogu 
izbrisanih omogočila ponovno 
pridobitev dovoljenja za stalno 

prebivanje. Kljub temu  so strogi 
pogoji in neustrezne rešitve 

številnim izbrisanim onemogočili 
pridobitev statusa stalnega 

prebivalca. 

21.11.2013
Od izteka roka za vložitev prošnje za stalno prebivanje 24.7.2013 in 

zahtevka za odškodnino 18.6.2017 izbrisanim za ureditev statusa ali 

priznanje odškodnine ni na voljo nobeno pravno sredstvo več. Ukrepov za 

popravo krivic je bila deležna manj kot polovica vseh izbrisanih.

Z namenom implementacije sodbe 

ESČP je sprejet Zakon o povračilu 

škode osebam, ki so bile izbrisane 

iz registra stalnega prebivalstva.  

A do odškodnine so bili upravičeni 
le izbrisani, ki so si status že uredili, 
pod strogimi dodatnimi pogoji pa 

tudi tisti, ki so zanj v preteklosti 
neuspešno zaprosili. 
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Posledica izbrisa je izguba statusa stalnega 
prebivalca in s tem izguba pravice do
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https://www.mirovni-institut.si/izbrisani/


