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Zadeva: Brezplačen LPP za osebe s statusom begunca in prosilce za azil
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor.
V Republiki Sloveniji je po podatkih policije trenutno 149 tujk in tujcev, ki čakajo na podajo prošnje
za mednarodno zaščito (prošnje za azil), 322 prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito ter 692 oseb
s priznano mednarodno zaščito (podatki za november 2019). Prosilci in prosilke za mednarodno
zaščito oziroma azil v času obravnavanja prošnje za azil najpogosteje živijo v azilnih domovih. V
Ljubljani delujeta dve izpostavi Azilnega doma Ljubljana, in sicer na Viču (Cesta v Gorice 15,), ki
ima tudi družinski oddelek, in na Kotnikovi ulici 8a, kjer so nastanjeni samski moški.
Prosilci in prosilke za mednarodno zaščito v Sloveniji prejemajo 19 evrov »žepnine« na mesec, ob
tem pa se prvih devet mesecev od vložitve prošnje ne smejo vključiti na trg dela. Prosilci za azil so
po podatkih azilnih domov izjemno motivirani za šolanje in zaposlitev. Osebe, ki pridobijo status
begunca oziroma subsidiarno zaščito, so sicer upravičene do nekaterih pravic, vendar se socialna
podpora izključuje s prihodki iz dela, njihova nastanitev pa je določen čas res subvencionirana,
vendar je stanovanje beguncem izjemno težko najti.
Prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito je treba na vseh ravneh ponuditi možnosti za čim
hitrejšo in učinkovito vključitev v slovensko družbo. Za njihovo integracijo je sicer pristojna Vlada
RS, na tem področju pa delujejo tudi številne nevladne organizacije. Nekatere možnosti jim lahko
ponudi tudi lokalna skupnost oziroma občina. Dostop do javnega potniškega prometa je eden od
ključnih pogojev za uspešno vključevanje migrantov in migrantk v družbo. Azilni dom na Viču je
leži na obrobju mesta in je od središča mesta precej oddaljen (približno 5 km). Tako osebam, ki živijo
tam, niso dostopne storitve, uradi in priložnosti (Zavod za zaposlovanje, zaposlitvene agencije,
vladne in nevladne organizacije), ki so na voljo le v centru in drugih predelih mesta. Mobilnost na
Viču nastanjenih oseb se še posebej poslabša ob slabem vremenu in v zimskih mesecih, saj večinoma
uporabljajo kolesa ali hodijo peš.
Šolajoči prosilci in prosilke za azil so upravičeni do brezplačnega prevoza z Ljubljanskim potniškim
prometom. Drugi prosilci in prosilke za azil pa so po pravilih Urada RS za oskrbo in integracijo
migrantov upravičeni le do enkratnega brezplačnega prevoza, in sicer v primeru vabila na razgovor za
delo ali obiska pri zdravniku, torej enkrat ali dvakrat letno. Prevoz pa potrebujejo vsakodnevno.
Zaradi nizkih prihodkov je enkratno plačilo vožnje z avtobusom zanje precejšen finančni zalogaj;
nakup mesečne vozovnice pa še večji, saj ta stane 37 evrov.
Zato v Svetniškem klubu Levica županu MOL in drugim pristojnim predlagamo, da osebam v
postopku obravnave prošnje za azil, osebam s subsidiarno zaščito in osebam s statusom begunca, ki
živijo na območju MOL, omogočijo brezplačen prevoz z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa,

in sicer na podlagi mesečnega podaljševanja na izpostavi LPP. Takšno ureditev že poznajo v drugih
evropskih prestolnicah, kot so Dunaj, Berlin, Rim in Pariz. Tako bo MOL pomagala posameznicam
in posameznikom, ki iščejo varnejše in boljše življenje, ter dokazala, da je res odprto in vključujoče
mesto.
Tovariški pozdrav,
Urška Honzak,
v imenu Svetniškega kluba Levica

