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Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob, 

 

slovenske oblasti so 26. februarja 1992 iz registra stalnega prebivalstva Slovenije nezakonito 
izbrisale 25.671 ljudi, med njimi 5360 otrok. Posledice izbrisa so bile strahotne. Izgubili so 
zaposlitve ter socialno in zdravstveno zavarovanje, možnost izobraževanja, številni so bili izgnani 
in ločeni od najbližjih, ostali pa živeli pod vsakodnevno grožnjo izgona.  

Izbrisani so zmagali na slovenskem ustavnem sodišču in Evropskem sodišču za človekove 

pravice (ESČP), a  31 let kasneje poprava krivic ostaja zgolj navidezna: stalno prebivališče si je 

uspela povrniti manj kot polovica izbrisanih. Številni, ki so bili izgnani ali prisiljeni državo 

zapustiti, se v Slovenijo niso mogli vrniti, številne družine ostajajo ločene ali so zaradi izbrisa 

razpadle. Le del izbrisanih je dobil mizerne odškodnine, neprimerljivo nižje, kot jih je določilo 

ESČP. Danes ni na voljo niti enega pravnega sredstva več. Nekateri so v Sloveniji ostali brez 

urejenega statusa in povezanih pravic vse do danes. Izbrisani, izgnani iz Slovenije brez odločb, 

še vedno živijo v številnih državah, nekateri so bili dolga leta obravnavani kot begunci; mnogi 

vseh 31 let živijo brez stalnega prebivališča, tudi brez vsakršnega državljanstva, v negotovosti, 

krču, tudi po vsem tem času še vedno v strahu. Za izbris ni nikoli odgovarjal nihče. 

 

Ob 31. obletnici izbrisa v imenu Civilne iniciative izbrisanih aktivistov, Amnesty International 
Slovenije in Mirovnega inštituta ter mnogih posameznikov_ic na vas naslavljamo poziv k 
čimprejšnji pripravi zakonskih ukrepov, ki bodo omogočili povrnitev statusa in popravo krivic 
vsem izbrisanim. Pozivamo vas k vzpostavitvi ukrepov, ki morajo biti brez časovne omejitve, 
morajo omogočiti hitro in učinkovito ureditev statusa ter dostop do socialnega in zdravstvenega 
varstva. Našemu pozivu se je skozi peticijo pridružilo že stotine posameznikov in posameznic.  

 

Opravičilo predsednika države ob 30. obletnici izbrisa je bilo za večino izbrisanih edina oblika 
poprave krivic, ki so je bili deležni. Nekaj dni nazaj (20. februarja 2023) je predsednica 
državnega zbora Urška Klakočar Zupančič v poslanici izbris označila za pravni genocid in 
pozvala k razmisleku o noveliranju dveh zakonov, ki urejata status izbrisanih in odškodnine 



 

   

 
 
zanje. Ob tragični smrti gospoda Tešanovića, ki je decembra zgorel v prikolici, ki je bila njegovo 
borno bivališče, so k sprejetju ustreznih zakonodajnih rešitev, ki bodo izbrisanim omogočile 
dostojno bivanje v naši državi in dostop do vseh njenih javnih servisov, pozvali tudi socialni 
delavci CSD Ljubljana. Žal gospod Tešanović ni bil edini, v podobnih razmerah trenutno živi še 
nekaj izbrisanih, in z vsakodnevnimi stiskami izbrisanih in pravnimi slepimi ulicami se soočajo 
socialne delavke in delavci po vsej državi.  

 

Spoštovani predsednik vlade, verjamemo, da se je z leti zanikanje odgovornosti in posledic 
izbrisa umaknilo zrelosti države, ki ima pogum soočiti se z odgovornostjo za krivice, ki jih je 
sama prizadejala in toliko let ne popravila. Krivice in stiske izbrisanih so ne le odgovornost 
oblasti in države in teža naše kolektivne (za)vesti, ampak so tudi nepremostljive ovire 
institucijam, ki brez zakonodajnega okvira ostajajo nemočne izvajati svoje naloge. Medtem so 
številni med izbrisanimi sedaj že stari in tudi zaradi izbrisa obsojeni na životarjenje. Ni več kaj 
čakati: država naj naredi, kar je prav. 

Želimo si, da boste v proces priprave ukrepov vključili tudi civilno družbo, predvsem pa seveda 
izbrisane.  

Prijazen pozdrav. 
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