Izkušnje tujcev v Mariboru
V okviru projekta YOUMIG (več o projektu si preberite na sledeči povezavi:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig), smo na Mariborski razvojni
agenciji izvedli več intervjujev z migranti: tujci, ki so prišli v Maribor; domačini, ki so odšli v
tujino; ter tistimi, ki so se iz tujine vrnili.
Tako smo imeli priložnost spregovoriti z zelo zanimivimi sogovorniki, kot je madžarski
kontrolor za čezmejne projekte, ki prihaja v Maribor iz Sombathelya, ali pa s Poljakinjo, ki si
je po mesecu dni v Mariboru odprla svoje podjetje. Svojo izkušnjo sta nam zaupala tudi varilec
iz BiH, ki je odšel na delo v Nemčijo ter se ustalil pri delodajalcu iz okolice Maribora ter
Bulgarka, ki je poslovno prišla v Slovenijo, kjer je našla življenjskega partnerja ter ostala v
Mariboru. Zakaj se je odločil ostati v daljni Aziji nam je povedal tudi Mariborčan, ki večino
dni preživi s svojo novo družino na Tajskem. Seveda pa nismo govorili le s posamezniki.
Intervjuvali smo tudi organizacije, ki v svojem delu pridejo v stik s tujci, med ostalim tudi
Finančni urad, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Center za socialno delo, Urad za kulturo in
mladino pri mestni občini Maribor, Univerzo v Mariboru, Academio, Upravno enoto, Zavod za
zaposlovanje in druge.
Vsem migrantom je bilo skupno to, da so se morali ob prihodu v novem okolju več ali manj
sami znajti, pri čemer so jim pomagali člani družine in kolegi na delu. Po drugi strani ima npr.
Univerza v Mariboru podporno službo za študentske izmenjave, kjer skušajo narediti izkušnjo
študentov v tujini čim bolj prijazno. Ob vsem tem pa smo spoznali še eno pomembno
organizacijo, ki prav tako privablja visoko kvalificirane tujce v Maribor, a ob pričetku projekta
nanje zagotovo nismo gledali na ta način. To je Nogometni klib Maribor.
NK Maribor bi se ob tej priložnosti rad zahvalil, da nam je omogočil pogovor z najbolj znanim
izmed vseh sogovornikov, ki smo jim imeli v okviru projekta priložnost povprašati po njihovi
izkušnji. To je Jasmin Mešanović, napadalec pri NK Maribor, ki prihaja iz Bosne in
Hercegovine.
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Njegova izkušnja, ob prihodu v Slovenijo, je drugačna predvsem zato, ker ima NK Maribor
profesionalno in izkušeno ekipo, ki pomaga tujim igralcem ob prihodu v Maribor. Tako
nogometašu samemu ni potrebno skrbeti za pravne formalnosti ter se lahko resnično posveti
treningu in tekmam, zaradi katerih je tudi postal član moštva.
Klub je tako tisti, ki ureja papirologijo, da lahko Jasmin in ostali tuji igralci bivajo in delajo v
Mariboru. Seveda je Jasmin s celotnim postopkom seznanjen in je tudi osebno podpisal vse
potrebne obrazce na upravni enoti, vendar se je lahko izognil zapletom, s katerimi se marsikateri
tujec srečuje (npr. prevodi dokumentov s strani sodenega prevajalca, potrdila o nekaznovanju,
izkazovanje sredstev za preživljanje, urejeno bivališče, urejeno zdravstveno zavarovanje, ipd.),
vendar ni rabil skrbeti, ali bo pozabil prinesti kak dokument, ali potrebuje še kak dodaten
prevod. Te skrbi je namesto njega opravil klub. Tako lahko mirno rečemo, da je NK Maribor
primer dobre prakse, kako nuditi podporu tujcu, ki pride delati v Slovenijo.
Tako nam Jasmin pove, da ni rabil skrbeti za nastanitev, saj mu je klub pomagal pri iskanju
stanovanja. Prav tako ne rabi skrbeti za urejanje potnih dokumentov kadar s klubom odide v
tujino. Vse to so skrbi, katerih se tujci ne zavedajo, dokler se ne znajdejo v neprijetni situaciji,
ker si niso pravočasno prebrali kakšnega opozorila, ali pa niso pravilno razumeli kakšne
obrazložitve postopka.
Veseli smo, da se Jasmin v Mariboru dobro počuti in da se dobro razume s svojimi soigralci, ki
so mu že tudi razkazali Maribor. Hkrati pa nas veseli, da se je tudi na tem področju NK Maribor
izkazal kot profesionalen klub, ki ima uigrano ekipo ne le na zelenici, temveč tudi v pravno
formalnih zadevah, katerih se običajno niti ne zavedamo.
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