
 Začasna zaščita razseljenih oseb iz Ukrajine v Republiki 
Sloveniji 

Mednarodna zaščita (status begunca, subsidiarna zaščita)  

Upravičenost Osebe, ki so pred 24. februarjem 2022 prebivale v 
Ukrajini: 

• državljani Ukrajine, 
• osebe brez državljanstva in državljani tretjih 

držav, ki niso državljani Ukrajine in so bili v 
Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali 
druge enakovredne nacionalne zaščite, 

• družinski člani oseb iz prve in druge alineje, 
• osebe brez državljanstva in državljani tretjih 

držav, ki niso državljani Ukrajine in so v Ukrajini 
prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za 
stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo 
državo ali regijo izvora na varen in trajen način. 

Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki je zaradi 
utemeljenega strahu pred preganjanjem, temelječim na rasi, veri, 
narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali 
določenem političnem prepričanju, zunaj države, katere državljan 
je, in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te 
države ali osebi brez državljanstva, ki je zunaj države, kjer je imela 
običajno prebivališče, in se zaradi utemeljenega strahu ne more ali 
noče vrniti v to državo. 
 
Status subsidiarne zaščite se prizna državljanu tretje države ali 
osebi brez državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za status 
begunca, če obstaja utemeljen razlog, da bi bil ob vrnitvi v izvorno 
državo ali državo zadnjega običajnega bivališča, če gre za osebo 
brez državljanstva, soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi 
resno škodo, ki zajema: 

• smrtno kazen ali usmrtitev, 
• mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kazen 

za prosilca v izvorni državi, 
• resno in individualno grožnjo za življenje ali za osebnost 

civilista zaradi samovoljnega nasilja v razmerah 
mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada. 

 
 

Od vloge do 
pridobitve statusa 

Vlogo vložijo najkasneje v treh dneh po vstopu v RS na 
policijski postaji. 
Postopek je kratek (skrajšani ugotovitveni postopek). 
Upravna enota izda prosilcu izkaznico osebe z začasno 
zaščito v RS.  
Možnost nastanitve v nastanitvenih centrih RS, kjer ima 
oseba pravico do osnovne oskrbe in prehrane. 

Namero (Vlogo) vložijo v najkrajšem možnem času po vstopu v RS 
na policijski postaji. Prosilca se preda pristojnim organom v 
azilnem domu. Prošnja za mednarodno zaščito se poda v prostorih 
Ministrstva za notranje zadeve, kjer oseba vloži prošnjo za 
mednarodno zaščito. Podaji prošnje sledi osebni razgovor (drugi 
intervju), ki mu lahko sledi še en ali več intervjujev. 
Postopek lahko traja različno dolgo (lahko tudi več mesecev ali 
celo let). 



Možnost nastanitve v zasebni namestitvi na lastne 
stroške.     
Pravica do nujne medicinske pomoči in nujnega 
zdravljenja.  
 

Prosilci za mednarodno zaščito imajo naslednje pravice: 
• prebivanja v Republiki Sloveniji in gibanja znotraj 

območja občine, v kateri ima določen naslov 
začasnega prebivanja, kar ne velja za mladoletne 
prosilce za mednarodno zaščito. Le-ti se lahko 
neomejeno gibljejo po teritoriju RS. 

• materialne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem 
domu, njegovi izpostavi ali nastanitveni kapaciteti, 
vzpostavljeni na meji oziroma v bližini meje, letališču 
ali na ladji, ki je na sidrišču luke ali pristanišča, 

• nujnega zdravljenja (mladoletni prosilci za 
mednarodno zaščito so upravičeni do zdravstvenega 
varstva v enakem obsegu kot otroci, ki so obvezno 
zdravstveno zavarovani kot družinski člani. V enakem 
obsegu so do zdravstvenega varstva upravičeni tudi 
šolajoči otroci po 18. letu starosti, in sicer do konca 
šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta 
starosti.) 

• izobraževanja, 
• dostopa na trg dela, 
• humanitarne pomoči, 
• žepnine – v višini 18 EUR na osebo mesečno. 

Prosilci za mednarodno zaščito v primeru razselitve iz azilnega 
doma nimajo pravice do finančne pomoči za zasebno nastanitev. 
Prosilci za mednarodno zaščito lahko bivajo izven azilnega doma na 
podlagi dovolilnice največ 60 dni v enem letu. 
Prosilec ima pravico do prostega dostopa na trg dela 9 mesecev 
po vložitvi prošnje, če mu v tem času ni bila vročena odločitev 
pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati prosilcu. 
  

Trajanje zaščite – 
status v RS 

1 leto z možnostjo dvakratnega podaljšanja za 6 
mesecev. 
Osebe imajo status začasnega prebivanja v RS.  

Status begunca: pravica do stalnega prebivanja v RS. 
 



 Subsidiarna zaščita: pravica do začasnega prebivanja v RS (zaščita 
lahko traja različno dolgo, in sicer minimalno za 1 leto. 
Odločevalec, ki rešuje prošnjo za mednarodno zaščito, se odloči za 
koliko časa bo dodeljena zaščita na podlagi stopnje ogroženosti in 
razmer v izvorni državi (npr. 2 ali 3 leta,) z možnostjo podaljšanja v 
kolikor v izvorni državi še trajajo razmere zaradi katerih je bila 
zaščita priznana). V primeru podaljšanja subsidiarne zaščite se 
zaščita podaljša za 2 leti. 
  

Pravice • začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, 
• nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih 

ali denarne pomoči za zasebno nastanitev (ki 
se določi od osnovnega zneska minimalnega 
dohodka glede na število družinskih članov 
osebe z začasno zaščito), 

• zdravstvenega varstva: (Nujne medicinske 
pomoči in nujnega reševalnega prevoza ter 
pravica do nujne zobozdravstvene pomoči; 
nujnega zdravljenja po odločitvi lečečega 
zdravnika; neodložljive storitve specialistično 
ambulantnih in bolnišničnih dejavnosti; 
zdravstvenega varstva žensk; obvezni 
zdravstveni pregledi pred vključitvijo v 
izobraževanje in v času izobraževanja v osnovni 
oziroma srednji šoli. Zdravstvena komisija lahko 
v utemeljenih primerih odobri večji obseg 
zdravstvenega varstva. Oseba z začasno zaščito 
uveljavlja zdravstvene storitve z izkaznico osebe 
z začasno zaščito. Mladoletne osebe z začasno 
zaščito so na podlagi odobritve zdravstvene 
komisije iz tretjega odstavka tega člena 
upravičene do zdravstvenega varstva v enakem 
obsegu kot otroci, ki so obvezno zdravstveno 

• informacije o statusu, pravicah in dolžnostih oseb s 
priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, 

• stalno (status begunca) ali začasno (subsidiarna zaščita) 
prebivanje v Republiki Sloveniji, 

• pomoči pri vključevanju v okolje. 
Naslednje pravice oseb s priznano mednarodno zaščito v RS so 
izenačene s pravicami državljanov RS:  

• zdravstveno varstvo, 
• socialno varstvo, 
• izobraževanje, 
• zaposlitev in delo. 

Oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita in je v enem mesecu od 
pridobitve statusa sklenila pogodbo o integracijskih aktivnostih  
ima pravico do: 

• nastanitve v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih 
zmogljivostih urada, 

• denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, 
• tečaja spoznavanja slovenske družbe, 
• tečaja slovenskega jezika, 
• enkratnega opravljanja preizkusa znanja slovenskega 

jezika, 
• kritja drugih stroškov, povezanih z izobraževanjem, 
• kritja stroškov prevodov, povezanih s priznavanjem in 

vrednotenjem izobraževanja na podlagi ustreznih dokazil, 



zavarovani kot družinski člani. V enakem obsegu 
so na podlagi odobritve zdravstvene komisije iz 
tretjega odstavka tega člena do zdravstvenega 
varstva upravičeni tudi šolajoči otroci po 18. 
letu starosti, in sicer do konca šolanja, vendar 
največ do dopolnjenega 26. leta starosti.)  

• dela (prost dostop do trga dela). 
• izobraževanja (Pravica do vključitve v programe 

predšolske vzgoje, osnovno šolo, programe 
poklicnega izobraževanja, srednjega 
strokovnega izobraževanja, splošnega 
izobraževanja in višjega strokovnega 
izobraževanja ter vpisa v visokošolske študijske 
programe. Tisti, ki obiskujejo osnovno in 
srednjo šolo imajo pravico do brezplačne malice 
in kosila. Osnovnošolski učenci imajo pravico do 
brezplačnega prevoza). 

• denarne pomoči – za osebe, ki ne bivajo v 
nastanitvenih centrih in so brez dohodkov in 
drugih prejemkov (v razmerju do osnovnega 
zneska minimalnega dohodka, ki od 1. aprila 
2022 znaša 421,89 evra, po naslednjih merilih: 

           za prvo odraslo osebo oziroma vlagatelja -   100%, 
           za vsako naslednjo odraslo osebo v družini - 70%, 

    za otroka do 18. leta starosti - 30%, 
    za mladoletno osebo brez spremstva - 100%. 
• žepnine v primeru nastanitve v nastanitvenem 

centru - 30% osnovnega zneska minimalnega 
dohodka. 

• združevanja družine, 
• brezplačne pravne pomoči, 
• obveščenosti o pravicah in dolžnostih, 
• pomoči pri uveljavljanju pravic iz tega zakona. 

 kritja stroškov, povezanih s priznavanjem in 
vrednotenjem izobraževanja, ko formalne izobrazbe ne 
more dokazati z dokumenti, 

 združevanja z družinskimi člani, 

 brezplačne pravne pomoči na enaki ravni kot slovenski 
državljani, 

 obveščenosti o pravicah in dolžnostih. 



Ostale posebnosti Osebe z začasno zaščito lahko med trajanjem ali po 
prenehanju začasne zaščite zaprosijo za mednarodno 
zaščito. 
 
Po prenehanju začasne zaščite se lahko osebam, ki se 
zaradi zdravstvenih razlogov še ne morejo vrniti v 
državo ali regijo izvora, mladoletnim osebam brez 
spremstva, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, in 
družinam, katerih otroci so mladoletni in se šolajo v RS, 
prizna pravica do nadaljnjega bivanja v RS.  
 

 

Pravna podlaga Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, 
št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) 

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno 
prečiščeno besedilo in 54/21) 

 


