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UVOD 
 

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov (ZN) za begunce (UNHCR) je več kot polovica 

beguncev na svetu otrok. Mnogi med njimi so ločeni od svojih družin oziroma so brez spremstva staršev 

ali skrbnikov. Ti otroci potrebujejo posebno zaščito in skrb. Lahko so bili priča ali so doživeli nasilje in 

spopade, na poti in v državi, kjer se nahajajo, pa so še bolj ranljivi za različne oblike zlorab in 

izkoriščanja, spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, tihotapljenja, trgovanja z ljudmi ter druga 

tveganja. To še posebej velja za mlajše otroke, deklice, LGBTIQ+ otroke, otroke z različnimi oviranostmi 

ali tiste, ki so preživeli travmatične izkušnje (UNHCR 2021a).   

 

Podatki Eurostat (2021) kažejo, da je bilo med vsemi, ki so v državah članicah Evropske unije (EU) v letu 

2020 zaprosili za mednarodno zaščito, 10 odstotkov (oz. 13.600) otrok brez spremstva in ločenih otrok, 

kar je bistveno manj kot leta 2015, ko je za mednarodno zaščito v državah članicah EU zaprosilo kar 

92.000 otrok brez spremstva in ločenih otrok. 

 

V letu 2020 je bilo po podatkih Ministrstva za notranje zadeve (MNZ 2021) zabeleženih 550 prošenj za 

mednarodno zaščito, podanih s strani otrok brez spremstva in ločenih otrok, ki so najpogosteje prihajali 

iz Afganistana (205), Egipta (111) in Pakistana (86). Začasni podatki za leto 2021 kažejo, da se število 

vlog, podanih s strani te skupine otrok in mladostnikov, povečuje, saj je bilo do konca meseca oktobra 

2021 zabeleženih že 623 prošenj za mednarodno zaščito. Slovenija pogosto velja za t. i. tranzitno državo 

za osebe, ki iščejo mednarodno zaščito. Temu pritrjujejo tudi podatki, ki kažejo, da je v letu 2020 kar 

98 odstotkov otrok brez spremstva in ločenih otrok zapustilo državo pred zaključkom azilnega 

postopka. Tranzitna situacija ne pomeni, da ti otroci ne potrebujejo zaščite, zahteva pa dodatno 

pozornost, saj je v razmerah prehodnosti toliko teže identificirati ranljivosti, omejeni pa so tudi odzivi 

vseh, ki sodelujejo pri zagotavljanju skrbi in podpore tej skupini otrok. Ravno zato je ključnega pomena 

dobro sodelovanje, hitro in učinkovito odzivanje ter dosledno upoštevanje osnovne paradigme – 

sledenja največji koristi otroka. Kajti otroci brez spremstva in ločeni otroci so v prvi vrsti otroci, ne glede 

na njihov migracijski status. Po mednarodnih standardih in Ustavi Republike Slovenije (RS) vsi otroci 

uživajo posebno varstvo ter vse temeljne človekove in otrokove pravice ter svoboščine, skladno s svojo 

starostjo in zrelostjo. Ker največje koristi otrok brez spremstva in ločenih otrok ne varujejo odrasle 

osebe, ki so po zakonu ali običaju to dolžne zagotavljati, to vlogo država zaupa skrbnikom (za posebni 

primer) ter zakonitim zastopnikom (ZZ).  

 

Slovenska filantropija, ki od leta 1994 deluje na področju zaščite begunk in beguncev, s poudarkom na 

ranljivih skupinah, je ob podpori UNHCR in v sodelovanju s predstavniki Urada Vlade RS za oskrbo in 

integracijo migrantov (UOIM), Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

(MDDSZ), Centra za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Vič-Rudnik (CSD), MNZ, PIC – Pravnega 

centra za varstvo človekovih pravic in okolja ter UNHCR pripravila Priročnik za zakonite zastopnice in 

zastopnike otrok brez spremstva in ločenih otrok, ki v RS zaprosijo za mednarodno zaščito. Zaradi 

poenostavitve in lažjega razumevanja v besedilu uporabljamo termin mladoletnik brez spremstva 

(MBS), ki se uporablja v nacionalni zakonodaji, nanaša pa se tako na otroke brez spremstva kot ločene 

otroke. Hkrati opozarjamo, da se zaradi te poenostavitve otroke, ki so ločeni od staršev ali sorodnikov 

in nimajo zakonitega zastopnika, pogosto obravnava kot MBS. Zato lahko pride do zamude pri iskanju 

ter vzpostavljanju ponovnih vezi z družinskimi člani ali do neprepoznavanja ali pomanjkljivega 
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prepoznavanja potencialnega trgovanja z ljudmi, kadar otrok potuje v spremstvu odrasle osebe, ki 

dejansko ni sorodnik ali skrbnik otroka. 

 

Izhodišče za pripravo dokumenta so predstavljali izzivi, s katerimi se ZZ srečujejo pri izvajanju 

zakonitega zastopanja, ki so jih izpostavili preko spletnega vprašalnika in na dveh fokusnih skupinah.1  

 

Dokument je namenjen ZZ za pomoč pri izvajanju njihovih nalog in vsem drugim deležnikom, ki so 

vključeni v obravnavo MBS, saj v praksi prihaja do nejasnih situacij glede razumevanja odgovornosti ter 

nalog ZZ, nastanitvenih institucij in drugih institucij, vključenih v obravnavo otrok.  

 

Priročnik je razdeljen na devet poglavij. V prvem in drugem poglavju pojasnimo temeljne pojme, s 

katerimi se srečujejo ZZ, ter okrajšave, ki jih uporabljamo v priročniku. Tretje in četrto poglavje sta 

namenjeni orisu ureditve zakonitega zastopanja MBS, v katerem predstavimo mednarodne 

instrumente in standarde ter nacionalni zakonodajni okvir, ki ureja področje. Sledi peto poglavje, ki je 

namenjeno temeljim standardom, vodilnim načelom in obveznostim ZZ ter drugih deležnikov do MBS. 

Šesto poglavje govori o postavitvi, obveznostih in pravicah ZZ, medtem ko so v sedmem poglavju 

priročnika zapisane informacije o pristojnostih ZZ. Osmo poglavje se posveča izvajanju zakonitega 

zastopanja. V zadnjem, devetem poglavju pa so navedeni viri in priporočena literatura, ki lahko koristi 

pri razvijanju dodatnih kompetenc za izvajanje nalog zakonitega zastopanja MBS. Priloge vsebujejo 

kontaktne podatke in obrazce ter napotke glede varnega posredovanja pošte iz izvorne države.  

 

Priročnik opredeljuje trenutne razmere, ki se lahko spremenijo, zato je pomembno, da ZZ aktivno 

spremljajo vsa relevantna področja in predpise, pomembne za področje zakonitega zastopanja MBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priročnik je pisan v moški slovnični obliki, ki se uporablja kot nevtralna za binarne in nebinarne spolne identitete. 

                                                           
1 Pri izpolnjevanju spletnega vprašalnika je sodelovalo 17 ZZ, na fokusnih skupinah 12 ZZ, ena ZZ pa je svoje 

predloge podala naknadno.  
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1. TEMELJNI POJMI 
 

Otrok 

Po Konvenciji ZN o otrokovih pravicah je otrok oseba, mlajša od osemnajst let.2  

 

Otroci brez spremstva 

Otroci brez spremstva so otroci, ki so bili ločeni od obeh staršev in drugih sorodnikov ter niso v 

skrbništvu odrasle osebe, ki je skladno z zakonodajo ali običaji dolžna skrbeti zanje.  

 

Ločeni otroci  

Ločeni otroci so otroci, ki so bili ločeni od obeh staršev ali prejšnjih skrbnikov, ki so skladno z 

zakonodajo ali običaji dolžni skrbeti zanje, niso pa nujno ločeni tudi od drugih sorodnikov. V to skupino 

se tako uvrščajo otroci v spremstvu drugih odraslih družinskih članov. 

 

Mladoletniki brez spremstva 

Za obe skupini otrok (otroke brez spremstva in ločene otroke) se po Zakonu o mednarodni zaščiti (ZMZ-

1) uporablja termin »mladoletnik brez spremstva«, ki opredeljuje, da je mladoletnik brez spremstva 

državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, mlajša od 18 let, »ki je na ozemlju RS brez staršev 

ali zakonitih zastopnikov«.3  

 

Otroci, izpostavljeni tveganjem  

Otroci brez spremstva in ločeni otroci ter drugi otroci, ki so žrtve ali potencialne žrtve nasilja, 

izkoriščanja, zlorabe ali zanemarjanja in so izpostavljeni povečanim tveganjem zaradi: 

- dejavnikov v okolju: npr. omejenega dostopa do na potrebe otroka občutljivih azilnih 

postopkov, pomanjkanja trajnih rešitev, izpostavljenosti revščini, omejenega dostopa do 

izobraževanja, prisotnosti kulturnih praks in vzorcev, ki so škodljivi za otroka, diskriminacije, 

ksenofobije ipd.; 

- individualnih dejavnikov: npr. otrok brez spremstva, ločen otrok, prisotnost zlorabljajočega 

starša ali odrasle osebe, najstniki, prisilno poročene deklice ter deklice, ki imajo otroke, otroci 

žrtve nasilja, otroci s težavami v duševnem zdravju, otroci, ki se ne šolajo, otroci, ki so bili 

rekrutirani v oborožene spopade, otroci, ki so v dolžniškem suženjstvu ipd.  

Celoten seznam dejavnikov tveganja je naveden v Sklepih izvršnega odbora UNHCR št. 7/2007 (UNHCR 

2007). 

  

Država izvora 

Je izvorna država, katere državljanstvo ima otrok, ali država, v kateri je otrok brez državljanstva imel 

svoje običajno prebivališče. 

 

Zakoniti zastopnik  

ZZ se v postopkih, v katerih je prosilec MBS, postavi pred začetkom postopka. ZZ zastopa MBS v 

postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja 

premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema. 

                                                           
2 1. člen Konvencije o otrokovih pravicah. 
3 21. točka 2. člena ZMZ-1. 

https://www.unhcr.org/protection/children/50f6d4746/unhcrs-executive-committee-conclusion-children-risk.html


8 
 

Trgovina z ljudmi  

Trgovina z ljudmi je v 3. členu Protokola ZN  za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, 

zlasti ženskami in otroki, ki ga je ratificirala tudi Slovenija, opredeljena kot novačenje, prevoz, 

premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb zaradi izkoriščanja z grožnjo, uporabo sile ali 

drugimi oblikami prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali 

prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo. Izkoriščanje 

vključuje vsaj izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali 

storitve, suženjstvo ali podobna stanja, služabništvo ali odstranitev organov. Soglasje žrtve trgovine z 

ljudmi o nameravanem izkoriščanju se ne upošteva, če so bila uporabljena sredstva, navedena v 

prejšnjem stavku. Novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje otrok zaradi 

izkoriščanja se šteje za trgovino z ljudmi, tudi če ne vključuje navedenih sredstev. 

 

Tihotapljenje ljudi 

Tihotapljenje migrantov je v 3. členu Protokola ZN proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in 

zraku, ki ga je prav tako ratificirala tudi Slovenija, opredeljeno kot »posredovanje pri nezakonitem 

vstopu osebe v državo pogodbenico, ki ni njen državljan ali nima stalnega prebivališča v njej, zaradi 

pridobitve neposredne ali posredne, finančne ali druge premoženjske koristi.« Čeprav se tihotapljenje 

obravnava kot zločin proti državi, tihotapci pogosto tudi kršijo temeljne človekove pravice oseb, ki jih 

tihotapijo. Kršitve segajo vse od fizičnih zlorab do odtegnitve hrane ali vode. Glede na vse več ovir, ki 

beguncem, prosilcem za azil in osebam, ki bi potrebovale mednarodno zaščito, onemogočajo dostop 

do varnosti, se ti vse pogosteje obračajo na tihotapce, ki predstavljajo edini način, da pobegnejo pred 

preganjanjem, spopadi ali nasiljem (UNHCR 2021b). 

  

Mednarodna zaščita 

Mednarodna zaščita pomeni status begunca in status subsidiarne zaščite.4 

 

Prosilec za mednarodno zaščito 

Prosilec za mednarodno zaščito je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, ki je v RS podal 

prošnjo za mednarodno zaščito.5 

 

Oseba z mednarodno zaščito 

Oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita, je oseba, ki ji je priznan status begunca ali status 

subsidiarne zaščite.6 

  

                                                           
4 1. točka 2. člena ZMZ-1. 
5 11. točka 2. člena ZMZ-1. 
6 2. točka 2. člena ZMZ-1. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0048?sop=2004-02-0048
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0048?sop=2004-02-0048
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0050/zakon-o-ratifikaciji-protokola-proti-tihotapljenju-migrantov-po-kopnem-morju-in-zraku-ki-dopolnjuje-konvencijo-zdruzenih-narodov-proti-mednarodnemu-organiziranemu-kriminalu-mptmok
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0050/zakon-o-ratifikaciji-protokola-proti-tihotapljenju-migrantov-po-kopnem-morju-in-zraku-ki-dopolnjuje-konvencijo-zdruzenih-narodov-proti-mednarodnemu-organiziranemu-kriminalu-mptmok
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2. SEZNAM UPORABLJENIH OKRAJŠAV 
 

AD Azilni dom 

CSD 

DZ 

DD 

EU 

center za socialno delo 

Družinski zakonik 

dijaški dom 

Evropska unija 

IAD 

KOP 

izpostava Azilnega doma 

Konvencija ZN o otrokovih pravicah 

LGBTIQ+ lezbijke, geji, biseksualne, transspolne in interspolne osebe ter vse druge osebe z  

nenormativnimi spolnimi usmerjenostmi, spolnimi identitetami in/ali spolnimi značilnostmi 

MBS mladoletnik brez spremstva 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MNZ 

PATS 

RS 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu 

Republika Slovenija 

SOP SNNPS Standardni operativni postopki za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja  

in nasilja na podlagi spola 

UNHCR Visoki komisariat ZN za begunce 

UOIM Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov 

ZMZ-1 

ZN 

Zakon o mednarodni zaščiti 

Združeni narodi 

ZTuj-2 Zakon o tujcih 

ZZ 

 

zakoniti zastopnik 
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3. MEDNARODNI AKTI, KI UREJAJO POLOŽAJ MLADOLETNIKOV BREZ 

SPREMSTVA 
 

Smernice UNHCR o politikah in postopkih pri obravnavi otrok brez spremstva, ki zaprosijo za azil, iz leta 

1997 (UNHCR 1997a), določajo, da morajo biti pri vseh aktivnostih in postopkih, ki se nanašajo na 

otroke, otrokove koristi temeljno vodilo. Ob tem je treba upoštevati tri dokumente, ki določajo 

osnovne mednarodne standarde: Konvencijo ZN o statusu beguncev iz leta 1951 (poimenovano tudi 

Ženevska konvencija; v nadaljevanju Konvencija), Protokol o statusu beguncev iz leta 1967 (v 

nadaljevanju Protokol) ter Konvencijo ZN o otrokovih pravicah iz leta 1989 (v nadaljevanju KOP).  

 

Konvencija s pripadajočim Protokolom zagotavlja posebno zaščito beguncem, ki svoje domove 

zapustijo zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, 

pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, in se nahajajo izven 

države, katere državljani so, ter ne morejo oz. zaradi strahu ne želijo uživati varstva te države. Posebna 

zaščita je po Konvenciji zagotovljena tudi osebam, ki nimajo državljanstva in se nahajajo izven države, 

kjer so imeli običajno prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov ne morejo ali zaradi strahu nočejo 

vrniti v to državo. Konferenca pooblaščenih predstavnikov, ki je sprejela Konvencijo, je v svoji Sklepni 

listini priporočila, naj vlade sprejmejo potrebne ukrepe za zaščito enotnosti družin ter zaščito otrok 

brez spremstva in ločenih otrok beguncev. 

 

Konvencija v 33. členu vsebuje načelo nevračanja (non-refoulement), ki določa, da se begunca ne sme 

prisilno vrniti na ozemlje, kjer bi bilo njegovo življenje ogroženo. Priporočilo UNHCR o nevračanju 

govori, da se načelo nevračanja uporablja tako za vračanje v izvorno državo kot za vračanje v katerokoli 

državo, kjer bi bil begunec podvržen preganjanju (UNHCR 1997b). Ustavno sodišče RS7 je v letu 2019 

presodilo, da spoštovanje načela nevračanja nalaga slovenska ustava v 18. členu, zagotovljeno pa je 

tudi s 3. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter z drugim odstavkom 

19. člena Listine EU o temeljnih pravicah.  

 

KOP je najširše sprejet dokument človekovih pravic. Z ratifikacijo konvencije so se države zavezale, da 

bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter sprejemale in izvajale politike, ki bodo vedno 

upoštevale največjo korist otrok. Konvencija velja za pomemben mejnik spoštovanja človekovih pravic, 

saj prepoznava otrokove socialne, ekonomske, politične, civilne in kulturne pravice kot človekove 

pravice. Konvencija temelji na štirih glavnih načelih, ki pripadajo vsem otrokom sveta: (1) zavračanje 

kakršnekoli diskriminacije,8 (2) največja korist otrok,9 (3) preživetje, razvoj vseh potencialov,10 zaščita 

pred kakršnimkoli izkoriščanjem,11 (4) sodelovanje in soudeležba otrok.12 Poleg teh načel je za varstvo 

in zaščito otrok pomembna pravica do družine13 in ohranjanja družinske enotnosti.14 

                                                           
7 Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega stavka drugega odstavka ter tretjega odstavka 10.b člena 
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 62/19). 
8 2. člen KOP. 
9 3. člen KOP. 
10 6. in 27. člen KOP. 
11 32. in 36. člen KOP. 
12 5. in 12. člen KOP.  
13 Predgovor h KOP. 
14 9. člen KOP. 

https://www.unhcr.org/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-dealing-unaccompanied-children-seeking-asylum.html
https://www.unhcr.org/si/wp-content/uploads/sites/25/2017/06/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3ae4.html
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/73241a9c65/Konvencija-o-otrokovih-pravicah.pdf
https://www.refworld.org/docid/3ae68ccd10.html
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1994-02-0041?sop=1994-02-0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=SL
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU1851
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU1851
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Odbor ZN za pravice otrok je leta 2005 objavil Splošne komentarje št. 6 o obravnavi otrok brez 

spremstva in ločenih otrok zunaj države izvora, ki državam podpisnicam KOP, podaja smernice glede 

uporabe določil KOP pri uresničevanju pravic otrok brez spremstva in ločenih otrok. Smernice tako 

vsebujejo določila o uresničevanju načel KOP, obveznosti držav, da otrokom brez spremstva in ločenim 

otrokom imenujejo skrbnika, zagotavljajo pravico do informiranosti in sodelovanja, pravico otrok do 

ustrezne oskrbe, ki omogoča uresničevanje pravice do življenja, preživetja, razvoja, spoštovanje načela 

nevračanja ter pravice do zaupnosti, varstva osebnih podatkov in dostojanstva.  

 

Pravo EU ima prav tako velik vpliv na pravice otrok, tudi MBS, ki se nahajajo v Sloveniji. Za uresničevanje 

pravic MBS je bistven pravni red EU, ki neposredno vpliva na zakonodajo na področju notranjih zadev, 

državljanstva in pravosodja.  

 

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju MBS v EU iz leta 2013 poudarja, da je v obravnavi MBS 

kot vodilno načelo treba postaviti zaščito otrok in ne politik priseljevanja ter tako spoštovati temeljno 

načelo koristi otroka. Resolucija opozarja, da je treba v vseh ukrepih, ki jih javni organi ali zasebne 

ustanove sprejmejo v zvezi z otroki, pred kakršnimkoli drugim premislekom vedno najprej upoštevati 

koristi otroka, ter poziva k usklajenem ukrepanju med državami, ko gre za zaščito otrok. Izpostavlja 

tudi pomanjkljivo zbiranje razčlenjenih statističnih podatkov o MBS, ki bi omogočili analizo in boljše 

razumevanje potreb otrok ter boljše programe za njihovo zaščito. Dokument izpostavlja, da bi morale 

EU in države članice okrepiti sodelovanje s tretjimi matičnimi in tranzitnimi državami izvora v zvezi z 

MBS, spoštovanjem njihovih temeljnih pravic in vprašanji, kot so opredelitev trajnih rešitev, iskanje 

družin, spremljanje ob vrnitvi in ponovni sprejem, če je to otroku v korist, obnovitvi družinskih vezi in 

ponovni vključitvi v matični državi. Opozarja, da se je treba nujno osredotočiti na boj proti trgovini z 

ljudmi, saj so mladoletniki in zlasti dekleta še posebej ogroženi ter izpostavljeni tej trgovini, nasilju na 

podlagi spola in izkoriščanju, zlasti za delo ter spolnemu izkoriščanju in zlorabi. Poudarja, da je treba 

uvesti učinkovite mehanizme za preprečevanje, prepoznavanje, poročanje, prijavo, preiskavo, 

obravnavo in nadaljnje ukrepanje v primerih trgovine z ljudmi in drugih oblik izkoriščanja.  

  

https://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html
https://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0387&from=SL
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4. PRAVNA UREDITEV ZAKONITEGA ZASTOPANJA MLADOLETNIKOV BREZ 

SPREMSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 

Ustava RS v 8. členu določa, da morajo biti »zakoni in drugi predpisi […] v skladu s splošno veljavnimi 

načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in 

objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.« Neposredna vpeljava mednarodnega 

prava v slovenski pravni red je pomembna, saj omogoča otrokom in/ali ZZ,  da se sklicujejo na določbe 

mednarodnega prava in zahtevajo v njih zapisane pravice. 

 

Načela, navedena v prejšnjem in naslednjem poglavju, so temeljna za zagotavljanje varstva in zaščite 

MBS, zato veljajo kot vodilna tako za delo ZZ kot drugih deležnikov. Pomembno je tudi zavedanje, da 

KOP ne zagotavlja otrokom le pravic do zaščite, temveč otroke razume kot nosilce pravic, starše, 

skrbnike, odgovorne institucije in vlade pa kot nosilce dolžnosti.  

 

Zastopanje MBS v različnih postopkih je odvisno od trenutnega statusa MBS: Ko je MBS obravnavan po 

Zakonu o tujcih (Ztuj-2), mu je imenovan skrbnik za posebni primer,15 ko zaprosi za mednarodno 

zaščito, mu je imenovan ZZ po ZMZ-1, v primeru priznanja statusa mednarodne zaščite pa mu je 

imenovan skrbnik.16 

 

V praksi to pomeni, da MBS zamenja več skrbnikov. Obstoječi sistem, ki predvideva različna pravila in 

mandat ZZ ter skrbnikov, lahko zmede otroka in negativno vpliva na občutek varnosti ter zaupnosti, 

zato je izjemno pomembno vzpostaviti sodelovanje med različnimi institucijami, ki sodelujejo z 

otrokom, kar prinaša potrebno kontinuiteto oskrbe ter veča zaupanje v sistem.  

 

Na tem mestu se osredotočamo na pravno ureditev zakonitega zastopanja MBS, ki so prosilci za 

mednarodno zaščito. Na koncu poglavja je seznam temeljne nacionalne zakonodaje, ki ureja področje 

zakonitega zastopanja MBS po ZMZ-1. 

 

MBS so v okviru nacionalne zakonodaje obravnavani kot ranljive osebe, ki potrebujejo posebna jamstva 

v postopku mednarodne zaščite,17 zato se jim zagotovi ustrezna podpora.18 

 

Zakonito zastopanje MBS ureja ZMZ-1, izvajanje zakonitega zastopanja pa Uredba o načinu izvajanja 

zakonitega zastopanja MBS.  

 

ZMZ-1 opredeljuje, da se za zakonito zastopanje smiselno uporabljajo določbe o skrbništvu, kot ga 

ureja zakon, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja (Družinski zakonik (DZ)),19 če ni z ZMZ-1 

določeno drugače. ZMZ-1 prav tako opredeljuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati ZZ, usposabljanje ZZ, 

                                                           
15  Ko je MBS zaradi nedovoljenega vstopa v RS obravnavan na meji; ko je nastanjen v centru za tujce in v 
primeru negativne pravnomočne odločbe v postopku priznanja mednarodne zaščite. 
16 DZ v 240. členu določa, da je funkcija skrbnika prostovoljna in častna. 
17 22. in 24. točka 2. člena ZMZ-1. 
18 14. člen ZMZ-1.  
19 11. člen DZ opredeli skrbništvo kot posebno obliko varstva otrok, za katere ne skrbijo starši, in odraslih oseb, 

ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. V 258. členu prav tako opredeljuje, da mora skrbnik 
za otroka skrbeti z enako skrbnostjo kakor starši, vendar varovanca ni dolžan preživljati in ga imeti pri sebi. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
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izdajo odločbe o imenovanju ZZ, poročanje ZZ, povrnitev stroškov in izplačilo nagrade za opravljeno 

delo, prenehanje zakonitega zastopanja ter izbris s seznama ZZ.20  

 

Določbe glede ZZ se ne uporabljajo za mladoletnika, starega 15 let ali več, ki je sklenil zakonsko zvezo.21 

 

Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, 

oskrbe in obravnave MBS podrobneje predpisuje način izvajanja pooblastila ZZ, način medsebojnega 

sodelovanja ZZ, UOIM, MNZ, CSD in ustanove, v kateri je MBS nastanjen, pri izvajanju skrbi za osebnost, 

pravice in koristi MBS, način zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave MBS, vsebino, 

način izvedbe in trajanje usposabljanja kandidatov za ZZ, način povrnitve stroškov usposabljanja UOIM 

ob zavrnitvi zastopanja ter način oblikovanja in vodenja seznama ZZ. 

 

V praksi  pri izvajanju instituta zakonitega zastopanja sodelujeta dve ministrstvi, in sicer MDDSZ in MNZ, 

medtem ko je za področje oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito ter področje integracije oseb s 

priznano mednarodno zaščito po ZMZ-1 odgovoren UOIM.  

 

Medtem ko MDDSZ oz. CSD kot pooblaščeni za izvajanje določenih nalog skrbijo za nabor, seznam, 

usposabljanje, imenovanje ZZ posameznim MBS in spremljanje izvajanja zakonitega zastopanja ter 

nudenje podpore ZZ, je MNZ pristojni organ, ki vodi in odloča o postopkih mednarodne zaščite ter 

zagotavlja sredstva za izplačilo stroškov in nagrade za delo ZZ.  

 

Na tem mestu navajamo temeljno nacionalno zakonodajo, ki ureja delo ZZ in pravice MBS v postopkih. 

Implementacijo zakonodaje podrobneje predstavljamo v šestem do osmem poglavju.   

 

 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 

54/21). 

 Družinski zakonik (DZ) (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C in 

200/20 – ZOOMTVI), osmi del, ki opredeljuje skrbništvo. 

 Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito (Uradni 

list RS, št. 173/21), v nadaljevanju Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic 

prosilcem. 

 Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu 

zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva (Uradni 

list RS, št. 163/21), v nadaljevanju Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS. 

 Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva 

(Uradni list RS, št. 167/21), v nadaljevanju Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov ZZ MBS. 

 Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v 

Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 

173/21), v nadaljevanju Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za 

mednarodno zaščito. 

 Uredba o hišnem redu azilnega doma (Uradni list RS, št. 173/21). 

 

                                                           
20 18. člen ZMZ-1. 
21 8. odstavek 16. člena ZMZ-1. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7556
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8348
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8334
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8334
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14293
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14293
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8350
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5. TEMELJNI STANDARDI, VODILNA NAČELA IN OBVEZNOSTI ZAKONITIH 

ZASTOPNIKOV TER DRUGIH DELEŽNIKOV DO MLADOLETNIKOV BREZ 

SPREMSTVA  
 

MBS so ena najbolj ranljivih skupin, ki se tako v svoji izvorni državi kot na poti soočajo s preganjanem, 

pomanjkanjem in zlorabami. Ob prihodu v Evropo se srečajo s sistemom, jezikom in kulturo, ki se 

običajno zelo razlikujejo od njihovih. Postopki, skozi katere gredo, so stresni in dolgotrajni. Soočajo se 

»s trojno ogroženostjo – kot otroci, ki so ranljivi zaradi svoje starosti in lahko doživijo kršitve pravic; kot 

migranti, ki se soočajo z diskriminacijo, stigmo, marginalizacijo in imajo omejen dostop do storitev in 

priložnosti; in ker so brez spremstva, nimajo zaščite in oskrbe odrasle osebe, ki bi jih vodila in podpirala 

ter udejanjala in spodbujala njihovo največjo korist. Vendar so ti otroci tudi odporni mladi ljudje: uspelo 

jim je priti v Evropo in so polni upanja ter prepričanja, da jim bo tu uspelo. Čeprav so pogosto doživeli 

veliko strašnih izkušenj, niso poraženci, ampak zmagovalci. Najboljši način, da jim, še vedno otrokom, 

pomagamo na njihovi poti v odraslost je ta, da jim zagotovimo varnost in zaupanje ter jih z 

izkazovanjem zanimanja in predanosti usmerjamo v realno prihodnost. Sodelovati bi morali spoštljivo 

in tako, da spodbujamo njihovo odpornost, delovanje in avtonomijo na način, ki je prilagojen njihovi 

kulturi in travmatičnim izkušnjam, ki so jih doživeli.«22 

 

5.1. Temeljni standardi delovanja zakonitih zastopnikov  

 

Vloga ZZ je pri zaščiti, varstvu pravic in koristi MBS ključnega pomena. Pri tem se je pomembno 

zavedati, da so ZZ v okviru veljavne zakonodaje in pooblastil na podlagi odločbe CSD o imenovanju pri 

svojem delu samostojni.  

 

V nadaljevanju sledijo temeljni standardi, oblikovani za skrbnike MBS v okviru evropskega projekta 

Zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva: temeljni standardi za skrbnike otrok 

brez spremstva v Evropi (Slovenska filantropija 2011).23 Standardi, ki so bili nadgrajeni za namene tega 

priročnika, lahko ZZ služijo kot refleksija delovanja in vodilo pri delu z MBS. 

 

TEMELJNI STANDARDI DELOVANJA 

 Skrbnik se zavzema, da se vse odločitve sprejmejo v največjo korist otroka s ciljem njegove zaščite in 

razvoja. Redno zagovarja, ocenjuje in prilagaja otrokove največje koristi, vključuje vse zadevne akterje 

in skrbi, da ocena otrokovih največjih koristi temelji na stališčih otroka, individualnih potrebah in 

okoliščinah.  

 Skrbnik poskrbi, da otrok sodeluje pri vsaki odločitvi, ki nanj vpliva. Ne zadošča, da otroka zgolj 

informiramo o njegovih pravicah ter postopkih. Sodelovanje otrok v postopkih je nujno, saj šteje za 

temeljno postopkovno jamstvo. Otroka povabi k sodelovanju na način, ki je za otroka pomemben in 

smiseln ter prilagojen njegovi starosti, zrelosti in osebnim okoliščinam. Z otrokom komunicira na otroku 

prijazen način in preverja, ali otrok razume, kako bo potekal postopek, kako dolgo bo trajal, kakšna 

pravna sredstva so otroku na voljo, kako jih lahko uveljavlja in kakšne oblike pomoči in podpore so na 

                                                           
22 Children on the move: A guide to working with unaccompanied children in Europe, 2021, str. 9. 
23 Pri pripravi temeljnih standardov so poleg Slovenske filantropije sodelovale organizacije Defence for Children-
ECPAT (Nizozemska), Plate-form Mineurs en exil – Service Droit des Jeunes (Belgija), Save the Children (Švedska), 
Defence for Children (Italija), Save the Children (Danska), Refugee Council (Irska) in Bundesfachverband UMF 
(Nemčija). 

https://govern.cat/govern/docs/2021/10/20/16/19/ea03ab41-be8a-4133-93ec-c5541525a89a.pdf
https://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2021/11/Temeljni_standardi_za_skrbnike_otrok_brez_spremstva.pdf
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voljo tako v povezavi s postopkom kot pri zagotavljanju dostopa do temeljnih pravic in storitev. Otroka 

pazljivo posluša ter skrbi, da načrti temeljijo na otrokovih stališčih in da otrok pri njih sodeluje na način 

in v obsegu, ki je prilagojen njegovi starosti, zrelosti in zmožnostim. Odprt je za otrokove povratne 

informacije.  

 Skrbnik ščiti otrokovo varnost. Največjo možno prednost daje otrokovi varnosti in zaščiti, prepozna 

ranljivosti otroka ter se zaveda, da ranljivost ni nujno vidna ter da se različne ranljivosti seštevajo. 

Sočasno pripoznava čustveno prožnost in trdoživost otroka, s čimer izraža spoštovanje do otroka in 

njegovega dostojanstva. Informacije, ki jih posreduje, prilagodi ranljivostim ter otrokovi trdoživosti in 

odpornosti. Pozoren je na znake izkoriščanja in zlorabe otrok, trgovanja z otroki ter tihotapljenja otrok, 

se odzove na znake kakršnihkoli poškodb ali nevarnosti in o njih poroča. Poskrbi, da se otrok zaveda, da 

lahko izrazi karkoli v zvezi s svojo varnostjo, načelo zaupnosti pa prekrši samo, če je otrok v nevarnosti. 

Poskrbi, da so otroci z izkušnjo zlorabe ali izkoriščanja vključeni v ustrezno obravnavo in ga ne moti 

nadzor nad njegovim lastnim vedenjem.  

 Skrbnik deluje kot zagovornik otrokovih pravic. Razume, udejanja in zagovarja načela KOP, vključno s 

pravico do preživetja, razvoja vseh potencialov, zaščite pred kakršnimkoli izkoriščanjem, sodelovanja ter 

udeležbe. Pri tem izkazuje čustveno trdnost, miselno prožnost in na spoštljiv, vključujoč način 

komunicira svoje nasprotovanje glede odločitev, ki ogrožajo otrokovo največjo korist, njegovo 

dostojanstvo in temeljne pravice. Prizadeva si za pravične postopke v zvezi z otrokom. 

 Skrbnik je kontaktna oseba za otroka in druge vpletene akterje ter predstavlja most med njimi. Je v 

stiku in sodeluje z vsemi zadevnimi akterji, poskrbi, da sodeluje pri sprejemanju vseh odločitev, ki 

vplivajo na otroka in je po potrebi prisoten na sestankih, pomaga pri vzpostavljanju vezi z otrokovo 

skupnostjo in pri razvoju odnosov, ki dajejo otroku občutek pripadnosti družini ali skupini.  

 Skrbnik poskrbi za pravočasno iskanje in izvajanje dolgoročne rešitve. Poskrbi za opredelitev 

dolgoročne in varne rešitve ter druge poziva, naj izkažejo, da rešitve, ki jih predlagajo, v prvi vrsti sledijo 

otrokovim največjim koristim; zavzema se za ponovno združitev otroka z njegovo družino in za 

vključevanje otroka v državo sprejemnico; kadar je to v otrokovo največjo korist, zagovarja varnostna 

jamstva v primeru otrokove vrnitve in otroka pripravi na vse predvidljive spremembe, ki bodo nastopile, 

ko bo otrok dopolnil osemnajst let. 

 Skrbnik otroka obravnava spoštljivo in tako, da ne prizadene njegovega dostojanstva. Izkazuje 

primerno vedenje; otroka obravnava brez predsodkov v zvezi z njegovo identiteto, zasebnostjo in 

kulturnimi razlikami; otroka podpira pri razvijanju odnosov z vrstniki ter je v svojem pristopu prilagodljiv 

in upošteva otrokove individualne potrebe.  

 Skrbnik z otrokom vzpostavi odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju, odprtosti in zaupnosti. Z 

otrokom je vedno odkrit, izpolni svoje obljube in ohranja zaupnost vseh informacij, razen če mora 

zaupnost prelomiti zaradi otrokove varnosti; pozoren je na verbalno in neverbalno komunikacijo, do 

otroka je empatičen in mu nudi moralno podporo.  

 Skrbnik je dostopen. Otroku je zlahka dosegljiv, otroka redno obiskuje in se z njim sporazumeva na 

način, ki ustreza otrokovi starosti in razvoju, pri čemer po potrebi uporabi tolmača, ter se otroku od časa 

do časa oglasi tudi, ko za to ni nobene posebne potrebe. 

 Skrbnik ima ustrezno strokovno znanje in kompetence. Ugotavlja svoje učne in razvojne potrebe; skrbi 

za to, da izvaja skrbništvo za toliko otrok kolikor mu čas, razpoložljivi viri in kompleksnost primerov 

dopuščajo. Za svoje delo je odgovoren in dela v skladu z zastavljeno metodologijo; pozna svoje osebne 

in strokovne omejitve; poišče podporo in svetovanje, kadarkoli je to potrebno, ter razume, da je zaradi 

zagotavljanja kakovosti dela potrebno njegovo delo spremljati ter nadzorovati. 
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5.2. Vodilna načela  

 

ZZ pri svojem delu sledi nekaterim vodilnim načelom, ki omogočajo uveljavljanje etične prakse 

zakonitega zastopanja in zagotavljajo, da je otrok obravnavan kot otrok, ne glede na njegov trenutni 

status in osebne okoliščine. V nadaljevanju so predstavljena vodilna načela, ki so ilustrirana skozi 

primere.  

 

Načelo otrokove največje koristi 

 

KOP določa, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi 

zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove koristi 

glavno vodilo.24 

 

Tudi ZMZ-1 določa načelo otrokove največje koristi, ki je primarna skrb pri obravnavi mladoletnikov. 

Mladoletnikom je treba zagotoviti življenjski standard, ki je primeren njihovemu psihičnemu, 

duševnemu, duhovnemu, moralnemu in družbenemu razvoju. Pri ocenjevanju največje otrokove koristi 

se ustrezno upoštevajo zlasti dejavniki, kot so možnost ponovne združitve z družino, dobro počutje in 

družbeni razvoj mladoletnika, zlasti ob upoštevanju okolja, iz katerega mladoletnik izhaja, vprašanja 

glede varnosti in zaščite, zlasti kadar obstaja tveganje, da je mladoletnik žrtev trgovine z ljudmi, ter 

mnenje mladoletnika v skladu z njegovo starostjo in zrelostjo.25 

 

DZ določa, da morajo državni organi, izvajalci javnih služb, nosilci javnih pooblastil, organi lokalnih 

skupnosti ter druge fizične in pravne osebe v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti 

za korist otroka.26 

 

V letu 2021 je UNHCR izdal Smernice za vodenje postopka določanja največje koristi otrok (UNHCR 2021c), v 

katerih navaja definicijo Odbora ZN za pravice otrok, ki proces ocenjevanja največje koristi opredeljuje kot 

edinstveno dejavnost, ki jo je treba opraviti v vsakem posameznem primeru […], sestavljena je iz ocenjevanja in 

uravnoteženja vseh elementov, potrebnih za sprejem odločitve v posebnih razmerah za določenega 

posameznega otroka ali skupino otrok. […] V »določitvi največje koristi« je opisan formalni proces z natančnimi 

postopkovnimi zaščitnimi ukrepi, namenjenimi določitvi največje koristi otroka na podlagi ocene največje koristi. 

UNHCR postavlja okvir za postopek določanja največje koristi otroka, ki sledi šestim korakom v procesu vodenja 

individualnega primera: identifikacija, ocena največje koristi, vodenje primera, uresničevanje dogovorov, 

spremljanje in zaključevanje primera. Priročnik natančno definira posamezne korake, vsebuje pa tudi praktična 

vodila, obrazce, opomnike in smernice, ki olajšajo postopek in skrbijo, da se vseskozi uresničuje načelo največje 

koristi otroka. 

V postopku se upoštevajo dejavniki, ki določajo največjo korist otroka: stališča otroka, varnost okolja, družinsko 

okolje in odnosi z najbližjimi ter razvojne in identitetne potrebe otroka.  

Za vsakega otroka se opravi hitro oceno ranljivosti, ki omogoča prednostno obravnavo in ustrezno napotitev na 

strokovne službe. Velja tudi, da vsi otroci ne potrebujejo ocene največje koristi. Pomemben vidik postopka so 

tudi profesionalni in etični standardi, izkušnje sodelujočih ter individualna strokovna presoja.  

 

                                                           
24 3. člen KOP. 
25 1. in 2. odstavek 15. člena ZMZ-1. 
26 4. odstavek 7. člena DZ. 

https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
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Načelo ohranjanja rednega stika z mladoletnikom brez spremstva, redne izmenjave  

informacij in sodelovanja mladoletnikov brez spremstva 

 

Pomembno je, da ZZ redno vzdržuje stik z MBS, priporočljivo je enkrat na teden oz. večkrat glede na 

situacijo in potrebe MBS, prav tako so priporočljiva srečanja v živo z MBS vsaj dvakrat mesečno. 

 

Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS določa, da se ZZ pri vsakem pomembnejšem 

opravilu in odločitvah, ki zadevajo mladoletnika, posvetuje z njim, pri čemer njegovo mnenje upošteva 

v skladu z njegovo starostjo, zrelostjo in razvojnimi zmožnostmi. ZZ mladoletnika primerno in redno 

obvešča o izvedenih dejavnostih.27 

 

Podobno tudi DZ določa, da se mora skrbnik pred vsakim važnejšim opravilom posvetovati z 

varovancem. Njegovo mnenje mora upoštevati, če ga je varovanec izrazil in če je sposoben razumeti 

njegov pomen ter posledice.28 

 

Načelo zaupnosti informacij in varstvo podatkov 

 

Prosilci za mednarodno zaščito so iz svoje države pobegnili pred preganjanjem, zato sta zaupnost 

informacij in varstvo podatkov ključnega pomena za njihovo zaščito. MBS so med posebej ranljivimi 

prosilci, zato je še posebej pomembno, da vsi deležniki, ki so vključeni v obravnavo MBS, vključno z ZZ, 

prepoznajo občutljivost določenih informacij in zagotovijo njihovo varstvo. S podatki se mora ravnati 

pazljivo, vendar to ne sme biti razlog za onemogočanje dostopa do potrebnih informacij tistim, ki so 

vključeni v obravnavo MBS, kadar bi te informacije pripomogle k celostni obravnavi in sledenju največji 

koristi MBS.  

 

Glede objav fotografij, snemanja MBS, sodelovanja z novinarji ipd. se morajo vsi deležniki, tudi ZZ, 

zavedati, da je MBS v prvi vrsti otrok, hkrati pa še prosilec, in da vsakršno izpostavljanje fotografij, 

posnetkov in osebnih podatkov MBS lahko zanj predstavlja nevarnost, saj se s tem razkrije, kje se 

nahaja.29 

 

Načelo interdisciplinarnosti in sklic multidisciplinarnega tima 

 

CSD v postopku ukrepov za varstvo in koristi otroka skliče multidisciplinarni tim. CSD zbere vse 

informacije in izdela oceno tveganja. Multidisciplinarni tim pripravi ukrepe za zmanjšanje tveganj, 

usmerja aktivnosti CSD in drugih organov, ki sodelujejo pri obravnavi otroka, na način, da delujejo 

usklajeno, enotno ter učinkovito. V primeru MBS se ocene ogroženosti pripravi za ranljivejše otroke, 

npr. v primeru suma na nasilje, zlorabo, trgovanja z otroki. Podlaga za ranljivost je lahko tudi starost, 

spol, travmatiziranost, specifične izkušnje in vedenje. Multidisciplinarni tim vključuje vse relevantne 

deležnike (npr. CSD, ZZ, nastanitveno institucijo, UOIM) in pripravi načrt pomoči otroku. Po potrebi 

CSD poda sodišču predlog za izrek ukrepa za zaščito otroka.  

 

                                                           
27 2. in 3. odstavek 2. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS. 
28 2. odstavek 247. člena DZ.  
29 Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah v 10. členu zagotavlja otrokom in mladoletnikom posebno varstvo 

ter poudarja, da imajo njihove koristi prednost pred vsemi drugimi pravicami ter presojami. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6225
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Načelo sodelovanja relevantnih deležnikov in redna izmenjava informacij 

 

Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS opredeljuje, da mora biti medsebojno 

sodelovanje ZZ, UOIM, MNZ, CSD in ustanove, v kateri je mladoletnik nastanjen, usmerjeno v 

zagotovitev največje mladoletnikove koristi in da se deležniki med seboj redno obveščajo o vseh 

pomembnih dejstvih oz. izvedenih dejavnostih, ki zadevajo mladoletnika. UOIM in nastanitvene 

ustanove ZZ ter CSD v skladu s hišnim redom nastanitvene ustanove in razporedom dejavnosti 

omogočijo dostop do mladoletnika.30 

 

V obravnavo in oskrbo MBS so vključene tudi različne nevladne organizacije, ki kot izvajalke projektov 

zagotavljajo podporne in specializirane storitve (npr. pomoč žrtvam nasilja) ali druge aktivnosti.  

 

Za celovito obravnavo otroka je ključnega pomena redna izmenjava informacij z vsemi deležniki, 

vključenimi v oskrbo in obravnavo MBS.  

 

 

5.3. Obveznosti zakonitih zastopnikov in drugih deležnikov do mladoletnikov brez 

spremstva 

 

Dolžnost zagotavljanja varstva in zaščite mladoletnikov brez spremstva 

 

Otroci, zlasti tisti brez spremstva in ločeni otroci, so vse bolj izpostavljeni tveganju izkoriščanja in 

trgovanja z otroki. Zato je pomembno, da si vsi deležniki, tudi ZZ, prizadevajo za čim zgodnejše 

prepoznavanje (potencialnih) žrtev nasilja in trgovanja z otroki. 

 

Dolžnost sodelovanja pri prepoznavanju, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi in/ali 

spolnega nasilja v azilnih postopkih (PATS) 

 

V najkrajšem možnem času UOIM oz. njegov izvajalec z vsakim MBS opravi individualni informativni 

razgovor o tveganjih trgovanja z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, nevarnostih ter možnih 

posledicah za žrtve in o možnih oblikah pomoči ter zaščite v Sloveniji. Razgovor je preventivne narave 

in namenjen zlasti posameznikom, pri katerih je zaznano povečano tveganje. Na razgovoru ZZ 

načeloma ni prisoten, razen če je to v korist MBS. Podatki, pridobljeni v okviru razgovorov, morajo biti 

obravnavani kot zaupni. Zapisnik o razgovoru in morebitnih zaznanih indicih trgovanja z ljudmi ali 

nasilja je del osebne mape MBS, ki jo vodi UOIM. V primeru zaznanih indicev glede tveganj trgovanja z 

ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola UOIM prijavi sum policiji in o tem nemudoma obvesti 

ZZ. 

 

Dolžnost preprečevanja in odzivanja na pojav spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola 

(SNNPS) 

 

Gre za vrsti nasilja, ki sta usmerjeni proti osebi na podlagi njenega spola, starosti, spolne usmerjenosti, 

spolne identitete ali spolnega izraza, pa tudi fizičnih oviranosti, težav v duševnem zdravju,   

                                                           
30 1. in 2. odstavek 3. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS. 
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nacionalnosti ali statusa. SNNPS najpogosteje izvira iz neenakosti med spoloma, zlorabe moči in 

škodljivih družbenih norm. Pojav SNNPS je potrebno obravnavati v luči koncepta intersekcionalnosti, 

ki nas opozarja na to, da so ljudje pogosto izpostavljeni različnim, tudi večkratnim oblikam nasilja in 

zatiranja, povezanega z identiteto in okoliščinami posameznika (npr. LGBTIQ+ mladoletnica brez 

spremstva, ki je gibalno ovirana). Ocenjuje se, da sta kar dve tretjini prosilk za mednarodno zaščito 

preživeli SNNPS (Women for Refugee Women 2020). Raziskave kažejo, da so SNNPS izpostavljeni tudi 

otroci, še posebej MBS (UNHCR 2020). Primeri SNNPS pogosto ostanejo neprijavljeni, prav tako pa 

velja, da je veliko število prosilcev za mednarodno zaščito že imelo izkušnjo SNNPS ali v življenju še bo 

izpostavljeno SNNPS.  

 

V skladu s Standardnimi operativnimi postopki za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega 

nasilja in nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni 

zaščiti (v nadaljevanju SOP SNNPS)31 spolno nasilje in nasilje po spolu vključuje, a ni omejeno na: 

 telesno, spolno, psihično in ekonomsko nasilje v družini oz. med osebami, ki so v soodvisnem 

odnosu, vključno s telesnim kaznovanjem, spolno zlorabo otrok ter slabotnih oseb, nasiljem, 

povezanim z doto, prisilno in prezgodnjo poroko, posilstvom v zakonu, prisilnim splavom, 

onemogočanjem splava, kaznivim dejanjem iz časti, pohabljanjem genitalij žensk ter genitalij 

interspolnih oseb in drugimi tradicionalnimi praksami, ki so škodljive za ženske ter otroke in 

LGBTIQ+ osebe, zalezovanjem, izolacijo, zanemarjanjem otrok, nasiljem, ki ni povzročeno s strani 

intimnega partnerja, in nasiljem, povezanim z izkoriščanjem; 

 telesno, spolno, psihično in ekonomsko nasilje, ki se dogaja v širši družbi (vključno s posilstvom, 

spolno zlorabo, trgovanjem z ljudmi, zlorabo prostitucije/zvodništvom in delovnim izkoriščanjem, 

spolnim nadlegovanjem, zalezovanjem, grožnjo ter trpinčenjem na delovnem mestu), v 

nastanitvenih, zdravstvenih, izobraževalnih in drugih ustanovah, na delovnem mestu ter drugje; 

 telesno, spolno, psihično in ekonomsko nasilje, ki ga zagreši ali opravičuje država oz. njena 

institucija, kjerkoli se zgodi. 

 

Dolžnost sodelovanja pri uresničevanju SOP SNNPS  

 

V primeru identifikacije indicev tveganja trgovanja z ljudmi ali nasilja je sklicana strokovna skupina na 

podlagi SOP SNNPS. SOP SNNPS vključujejo načrt za preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi 

spola in ukrepanje za pomoč žrtvam. 

 

Po prijavi primer obravnava strokovna skupina (ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja preprečevanja 

nasilja, preprečevanja trgovanja z ljudmi, pravnega varstva …), sklicana v 48 urah, ki oblikuje načrt 

pomoči.   

 

V primeru obravnave MBS na strokovni skupini se pred sklicem sestanka takoj obvesti ZZ, ki je tudi 

prisoten na srečanju, razen v primerih, ko njegova prisotnost ni v korist MBS (npr. sum, da je ZZ 

povzročitelj nasilja …). Prav tako imajo ZZ obveznost podaje pobude za sklic strokovne skupine, če 

                                                           
31  Podpisniki leta 2020 sprejetih Standardnih operativnih postopkov so UOIM, MNZ, Policija, Ministrstvo za 
pravosodje, MDDSZ, UNHCR, PIC, Društvo za nenasilno komunikacijo, Slovenska filantropija, Društvo Ključ, 
Društvo Odnos, Društvo Mozaik, Slovenska karitas, Zavod Emma, Rdeči križ Slovenije, Inštitut za afriške študije in 
Človekoljubno dobrodelno društvo UP.  
 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fvladne-sluzbe%2FUOIM%2FNOVICE%2FSOP-SNNPS-za-objavo.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fvladne-sluzbe%2FUOIM%2FNOVICE%2FSOP-SNNPS-za-objavo.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fvladne-sluzbe%2FUOIM%2FNOVICE%2FSOP-SNNPS-za-objavo.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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zaznajo indice nasilja ali sum trgovanja z otroki. Pobuda za sklic strokovne skupine se poda na UOIM 

(kontakt: lea.pigner@gov.si in gp.uoim@gov.si), ki ob podpori UNHCR koordinira delo strokovne 

skupine. Zaradi varstva podatkov ZZ v pobudi ne zapiše polnega imena MBS, temveč le njegove 

začetnice in na kratko navede, da gre npr. za sum nasilja (ne poda podrobnega opisa). Ko je na podlagi 

pobude ZZ primer MBS obravnavan na strokovni skupini, je naloga ZZ, da pojasni zaznane okoliščine in 

tveganja. Strokovna skupina v sodelovanju z ZZ pripravi načrt ukrepanja, katerega izvajanje se redno 

spremlja. 

 

Ob obstoju suma, da je MBS žrtev trgovanja z otroki, UOIM takoj obvesti policijo32 in pristojni CSD. 

Policija z MBS opravi postopke v okviru svojih pristojnosti.  

 

Dolžnost ukrepanja v nujnih primerih 

 

Vsi deležniki v primerih, ko vedo ali sumijo, da je neposredno ogroženo življenje in varnost osebe, 

ukrepajo takoj ter ne čakajo na sklic strokovne skupine SNNPS. Namen ukrepanja je odvrnitev 

nevarnosti in zaščita življenja ter varnosti posameznika oz. okolice, v kateri se nahaja. ZZ oz. ostali 

deležniki o tem nemudoma obvestijo pristojne institucije (policija, nujna medicinska pomoč, CSD itd.) 

in UOIM. Po zagotovitvi nujne pomoči član strokovne skupine SNNPS v najkrajšem možnem času skliče 

sestanek strokovne skupine SNNPS zaradi seznanitve z dogodkom, zagotavljanja pomoči in nadaljnjega 

sodelovanja za zaščito ter pomoč uporabniku pomoči (SOP SNNSP 2020). 

 

V primeru suma, da je otrok žrtev nasilja, je vsak dolžan takoj obvestiti policijo ali CSD.  

 

Za MBS, ki so žrtve trgovanja z otroki, v RS ni vzpostavljene specializirane nastanitve, lahko pa so 

nastanjeni v specializirane nastanitve za odrasle in otroke – žrtve trgovanja z ljudmi (ki so vzpostavljene 

tako za državljane kot za tujce). 

 

ZZ se mora zavedati tveganj in biti zelo pozoren na morebitne znake, ki bi nakazovali, da je MBS ogrožen 

ali da obstaja tveganje izginotja.  

 

Dolžnost prijave izginotja mladoletnikov brez spremstva 

 

Slovenija se sooča z visokim deležem zapustitev, kar posebej velja za MBS. Ob izginotju MBS 

nastanitvena institucija o tem nemudoma33 obvesti policijo, ZZ in UOIM, ta pa o tem obvesti MNZ.34 

Policija izvede postopek iskanja pogrešanega mladoletnika.  

 

Dolžnost zagotavljanja zaščite pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo 

 

V kontekstu mednarodne zaščite se koncept spolnega nasilja in zlorabe nanaša na dejanja, storjena v 

odnosu do oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb 

brez državljanstva. Spolno izkoriščanje se nanaša na poskus ali dejansko zlorabo položaja ranljivosti 

osebe (npr. oseb, ki so v odvisnem položaju do druge osebe, ko gre za njihovo preživetje, dostop do 

                                                           
32 113. člen Kazenskega zakonika opredeljuje kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. 
33 Dijaški dom Postojna prijavi izginotje MBS ob 21:00 oz. v času preverjanja večerne prisotnosti v dijaškem domu.  
34 3. odstavek 3. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS. 

mailto:gp.uoim@gov.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050
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hrane, šolskih potrebščin, prevoza ali drugih storitev) ter izkoriščanje položaja moči ali zaupanja v 

odnosu do osebe z namenom pridobitve spolnih uslug, vključno z ponujanjem denarja ali drugih 

socialnih, ekonomskih ali političnih prednosti. Vključuje tihotapljenje in prostitucijo. Spolno 

zlorabljanje pomeni grožnjo z ali dejanski poseg v sočloveka, ki je spolne narave, ne glede na to, ali je 

bil storjen s silo ali v okoliščinah, kjer obstajajo elementi neenakosti ali prisile. Vključuje spolno 

suženjstvo, pornografijo, spolno zlorabljanje in spolni napad (UNHCR 2019). 

 

UNHCR je omogočil prevod spletnega tečaja o preprečevanju spolnega izkoriščanja in zlorabe, ki bo na 

voljo v slovenskem jeziku in je nastal v sodelovanju UNICEF, UNDP, UNHCR, UNFPA in UN Women. 

Tečaj bo na voljo na spletni platformi UNICEF Agora ter platformi UNHCR Learn & Connect.  

 

Pravica do prijave kršitev pravic  

 

V primeru, ko MBS pravice kršijo državni ali lokalni organi, lahko MBS oz. njegov ZZ vloži pobudo pri 

Varuhu človekovih pravic, ki lahko nato posreduje pri državnih organih, organih lokalne samouprave 

oz. nosilcih javnih pooblastil.  

 

Če je MBS žrtev diskriminacije (neenake obravnave zaradi osebnih okoliščin), se lahko vloži pobudo pri 

Zagovorniku načela enakosti, ki izda pravno neobvezujoče mnenje, s katerim opozori na nepravilnosti 

in kršitelju priporoči, kako naj se odpravijo (PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja 

ter Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 2017). 

 

Pravica do tolmačenja 

 

Tolmačenje je temeljno postopkovno jamstvo in ključnega pomena je, da ZZ vse pomembne pogovore 

z MBS opravi ob podpori tolmača, v jeziku, ki ga MBS dobro razume. Za postopek mednarodne zaščite 

MNZ prosilcu zagotovi tolmačenje v jezik, ki ga razume. Tolmačenje je zagotovljeno pri sprejemu 

prošnje in pri osebnih razgovorih, v drugih utemeljenih primerih pa po odločitvi pristojnega organa.35 

Mladoletniku se zagotavlja pravica do tolmača, če je to potrebno za razumevanje postopka nastanitve 

ali za zagotavljanje primerne oskrbe in obravnave.36 

 

ZZ za zagotovitev tolmačenja za izvajanje zakonitega zastopanja izven uradnih dejanj postopka 

mednarodne zaščite (npr. za pogovore z MBS o postopku) zaprosi MNZ (kontakt: spmz.mnz@gov.si, 01 

428 50 82 in 01 428 46 80 (tajništvo)).  

 

Za izvajanje zakonitega zastopanja na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja 

premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema pa ZZ za 

zagotovitev tolmačenja zaprosi UOIM (kontakt: gp.uoim@gov.si). 

 

Za zagotovitev tolmača ZZ zaprosi vsaj en delovni dan prej oz. takoj, ko izve za okoliščine, da potrebuje 

tolmača. 

 

                                                           
35 1. in 2. odstavek  6. člena ZMZ-1. 
36 2. odstavek 4. člena Uredbe o načinu zagotavljanja zakonitega zastopanja MBS. 

https://agora.unicef.org/
https://unhcr.csod.com/client/unhcr/default.aspx
mailto:spmz.mnz@gov.si
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6. IMENOVANJE, OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

 

Postavitev zakonitega zastopnika 

 

Postopek postavitve ZZ se začne z obvestilom CSD s strani MNZ o prihodu MBS, o datumu in uri poteka 

podaje prošnje MBS pa se dogovorita MNZ in pristojni ZZ.   

 

CSD na podlagi seznama ZZ, ki ga vodi MDDSZ, poišče ZZ, ki lahko prevzame zastopanje MBS (pri čemer 

CSD uporablja sistem rotacije, da imajo vsi ZZ enake možnosti prevzemanja primerov, in si zapiše 

razloge zavrnitve, saj mora letno poročati MDDSZ o razlogih zavrnitve zastopanja s strani posameznega 

ZZ).  

 

CSD od MNZ prejme zahtevek za imenovanje ZZ MBS, ki vključuje osebne podatke MBS (ime, priimek, 

rojstne podatke in podatke o državljanstvu), in še isti dan pripravi izjavo na zapisnik z ZZ, ki vključuje 

informacije, s katerimi je CSD seznanil ZZ v zvezi z zastopanjem MBS. ZZ poda soglasje k imenovanju za 

zastopanje MBS, nato CSD izda odločbo o imenovanju ZZ. ZZ prevzame izjavo na zapisnik in odločbo na 

CSD pred podajo prošnje za mednarodno zaščito MBS. Če ZZ odločbe ne prevzame osebno, se mu jo 

posreduje po pošti. Z odločbo ZZ postane pooblaščen za zastopanje MBS. CSD pošlje po en izvod 

odločbe MBS, starejšim od 15 let, in MNZ. 

 

ZZ lahko hkrati zastopa največ tri MBS in izjemoma največ pet MBS.37 

 

V primeru odsotnosti je naloga ZZ, da zagotovi nadomeščanje, uredi pooblastilo drugemu ZZ (glej 

Prilogo 6) ter o tem obvesti CSD in po potrebi nastanitveno institucijo. Če ZZ iz objektivnih razlogov dlje 

časa ne more opravljati zakonitega zastopanja, ga CSD razreši in imenuje drugega ZZ. 

 

Podpora pri izvajanju zakonitega zastopanja 

 

CSD ZZ zagotavlja pomoč in podporo pri izvajanju zakonitega zastopanja. UOIM v sodelovanju s 

pristojnimi organi pripravi potrebna gradiva in informacije, ki so v podporo ZZ pri izvajanju njihovih 

nalog.38 

 

Glede vprašanj, ki se nanašajo na izvajanje pravic nastanitve in oskrbe MBS, se lahko ZZ obrnejo na 

UOIM (kontakt: gp.uoim@gov.si). 

 

ZZ se lahko za pomoč in podporo obrnejo tudi na nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju 

(seznam in kontakti so navedeni v Prilogi 1).  

 

UNHCR je multilateralna, medvladna organizacija s splošnim mandatom spremljati različne postopke 

prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite, ki vplivajo na 

njihovo življenje in dobrobit (UNHCR 2013). Če želijo ZZ raziskati priložnosti izobraževanj ali 

usposabljanj s področja varstva in zaščite otrok in azila, se lahko obrnejo na UNHCR. UNHCR lahko tudi 

                                                           
37 5. odstavek 2. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS. 
38 1. in 2. odstavek 9. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS. 
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zagotovi podporo in usmeritve, povezane z zagotavljanjem postopkovnih jamstev MBS v azilnih 

postopkih ter v postopkih združevanja z družinskimi člani. 

 

Prenehanje zakonitega zastopanja in izbris s seznama zakonitih zastopnikov 

 

ZMZ-1 določa, da zakonito zastopanje poleg razlogov iz zakona, ki ureja zakonsko zvezo in družinska 

razmerja,39 preneha tudi z izvršljivostjo odločitve pristojnega organa v postopku priznanja mednarodne 

zaščite 40  oz. z dnem postavitve MBS pod skrbništvo oz. imenovanja skrbnika za posebni primer. 

Zakonito zastopanje preneha tudi, če se ugotovi, da je ZZ znana prava identiteta prosilca, razpolaga s 

prosilčevimi identifikacijskimi dokumenti, mu je znana dejanska prosilčeva starost v primeru, ko ta 

zatrjuje, da je mladoletna oseba, ali so mu znana dejstva, na podlagi katerih prosilec ni upravičen do 

statusa begunca ali subsidiarne zaščite, a o tem ne obvesti pristojnega organa.41 

 

ZMZ-1 predvideva tudi izbris s seznama ZZ, npr. ko ZZ ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev za skrbnika, 

je pri opravljanju zakonitega zastopanja malomaren, zlorablja svoje pravice ali s svojim delom ogroža 

pravice in koristi varovanca, ko sam želi izbris … (celoten nabor določa ZMZ-1 v 9. odstavku 18. člena).   

 

Poročilo dela zakonitega zastopnika za center za socialno delo  

 

ZZ o svojem delu poroča CSD42 ob izvršljivosti odločbe v postopku priznanja mednarodne zaščite, 

vendar najmanj enkrat na leto in na zahtevo CSD tudi v vmesnem obdobju. CSD mora pregledati 

poročilo in po potrebi ukreniti vse potrebno, da se zavarujejo koristi MBS.43 

 

Po prenehanju zastopanja ZZ posreduje v roku 30 dni na CSD poročilo o zastopanju MBS (za vsakega 

mladoletnika posebej) in v poročilu navede vse naloge, ki jih je opravil v okviru zastopanja, in predloži 

dokazila (npr. fotokopijo potrdila o izročenih žepninah, fotokopijo pooblastila drugemu ZZ ali 

nastanitveni instituciji, ki je opravila določeno nalogo, dokazila o morebitnem odprtem bančnem 

računu, dvigu sredstev …). Tudi v primeru, ko ZZ ni opravil nobene naloge, saj je mladoletnik takoj 

zapustil RS, ZZ pošlje poročilo CSD in to navede. Obrazec za poročanje CSD je v Prilogi 4. 

 

Povrnitev stroškov in nagrada za opravljena zastopanja 

 

ZZ uveljavlja povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja zakonitega zastopanja, in nagrado za 

opravljena zastopanja do desetega dne v mesecu za vsa opravljena zastopanja v preteklem mesecu.44  

 

ZZ za vsakega mladoletnika posebej predloži MNZ poročilo za izplačilo nagrade in potnih stroškov na 

predpisanem obrazcu (glej Prilogo 2), razen če je istega dne zastopal več mladoletnih prosilcev brez 

                                                           
39 Skrbništvo nad otrokom preneha s pridobitvijo popolne poslovne sposobnosti, s posvojitvijo ali z odločbo 

sodišča, če so prenehali razlogi za skrbništvo (261. člen DZ). 
40 V primeru vlaganja pravnih sredstev je to po pravnomočni odločbi sodišča.  
41 8. odstavek 18. člena ZMZ-1. 
42 To nalogo skrbnika določa DZ. 
43 6. odstavek 18. člena ZMZ-1. 
44 Podrobno opredeljeno v Pravilniku o nagradi in povračilu stroškov ZZ MBS. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-1844-p1.pdf
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spremstva na isti lokaciji – v tem primeru je upravičen do enkratne povrnitve potnih stroškov, ki jih 

uveljavlja samo v enem poročilu. Za zastopanja, opravljena izven ministrstva, ZZ predloži potrdilo 

institucije, kjer je zastopanje potekalo, in sicer v izvirniku, s podpisom in žigom, oz. v elektronski obliki 

z varnim elektronskim podpisom. V potrdilu mora biti opredeljeno, koliko časa je zastopanje trajalo 

(glej Prilogo 3). Če ZZ poročilo za izplačilo nagrade in potnih stroškov posreduje po elektronski pošti, 

mora biti podpisano z varnim elektronskim podpisom.45 

 

ZZ pošljejo poročilo s prilogami po pošti na naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana oz. po e-pošti z 

varnim elektronskim podpisom na e-naslov: gp.mnz@gov.si. Za morebitna vprašanja se lahko ZZ 

obrnejo na telefonsko številko 01 428 46 80 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek med 9:00 in 

12:00, ob sredah tudi med 14:00 in 16:00). 

 

Ugovor zoper delo zakonitega zastopnika ali center za socialno delo na področju skrbništva 

 

V primeru, da kateri od deležnikov meni, da ZZ ali CSD na področju skrbništva ne opravljata svojih 

pristojnosti v otrokovo korist, lahko poda ugovor zoper delo ZZ ali CSD.  

 

Ugovor lahko podajo MBS (varovanec), če je sposoben razumeti pomen in posledice ugovora, njegovi 

sorodniki, ZZ (ugovor zoper delo CSD), pristojni organi in strokovne institucije. Ugovore zoper delo 

skrbnika (ZZ) rešuje pristojni CSD, ugovore zoper delo CSD pa ministrstvo, pristojno za družino 

(MDDSZ).46  

 

V ugovoru se orišejo konkretne situacije, ko po mnenju deležnika, ki podaja ugovor, ZZ ali CSD nista 

delovala v otrokovo korist. 

 

Ugovor zoper delo nastanitvene institucije 

 

ZZ lahko ugovor zoper delo nastanitvene institucije poda na vodstvo institucije. 

 

Če je MBS nastanjen v Dijaškem domu Postojna (DD Postojna), se ZZ najprej obrne na ravnateljico 

Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna (SGLŠ) (kontakt: sgls.postojna@guest.arnes.si). V primeru 

neodzivnosti ali če ZZ meni, da je vodstvo SGLŠ ugovor obravnavalo neprimerno, pa se lahko obrne 

na vodstvo UOIM (kontakt: gp.uoim@gov.si). 

 

Če je MBS nastanjen v Azilnem domu Vič (AD Vič) ali izpostavi Azilnega doma v Logatcu (IAD Logatec), 

se ZZ obrne na vodstvo UOIM (kontakt: gp.uoim@gov.si).  

 

Prav tako lahko MBS oz. njegov ZZ v primeru, da MBS pravice krši nastanitvena institucija, vloži pobudo 

pri Varuhu človekovih pravic.  

 

V ugovoru ZZ oriše konkretne situacije, ko po mnenju ZZ nastanitvena institucija ni delovala v otrokovo 

korist. 

                                                           
45 3. in 4. člen Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov ZZ MBS. 
46 256. člen DZ. 

mailto:gp.mnz@gov.si
mailto:sgls.postojna@guest.arnes.si
mailto:gp.uoim@gov.si
mailto:gp.uoim@gov.si
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7. PRISTOJNOSTI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

 

Področja zastopanja 

 

ZZ zastopa MBS na petih področjih: 

 v postopku za priznanje mednarodne zaščite, 

 na področju varovanja zdravja,  

 na področju izobraževanja, 

 na področju varovanja premoženjskih pravic in koristi ter  

 v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema.47 

 

MBS je skupaj s svojim ZZ navzoč pri vseh dejanjih v postopkih po ZMZ-1.48 

 

Zastopanje mladoletnika brez spremstva na področjih, ki niso del pristojnosti zakonitega      

zastopnika 

 

Če MBS potrebuje zakonito zastopanje na področju, ki ga pooblastilo ZZ na podlagi ZMZ-1 ne zajema, 

se mu za to imenuje skrbnik v skladu z DZ. V takih primerih organ, ki vodi postopek, nemudoma obvesti 

CSD.49 

 

8. IZVAJANJE ZAKONITEGA ZASTOPANJA 
 

Poglavje vodi po različnih postopkih in nalogah, ki jih ZZ izvajajo. Namen tega dela priročnika je, da  

zagotovi pomoč pri lažjem spoprijemanju z vsakdanjimi izzivi in vprašanji, povezanimi s pravicami in 

nalogami ZZ. V poglavju se nahajajo vsi relevantni kontakti, velja pa, da je priročnik zasnovan kot živ 

dokument, ki se bo spreminjal, dopolnjeval in nadgrajeval skozi čas.  

 

          8.1. Zastopanje mladoletnika brez spremstva na področju sprejema 

 

UOIM po predhodno pridobljenem mnenju pristojnega CSD nastani MBS v institucijo, ki je namenjena 

otrokom, kjer sta mu zagotovljeni ustrezna obravnava in oskrba. Pri izvajanju nastanitve in oskrbe 

UOIM sodeluje z ZZ.50 

 

Pred podajo prošnje za mednarodno zaščito so MBS običajno nastanjeni v sprejemnih prostorih AD Vič 

oz. IAD Logatec (odvisno od trenutnih razmer in razpoložljivih zmogljivosti). Že v tem času UOIM skupaj 

s CSD izdela hitro oceno ranljivosti (pri čemer je poudarek na naslednjih okoliščinah: otrok, mlajši od 

10 let, spol, otrok, ki je doživel travmo, otrok s posebnimi potrebami, otrok z oviranostmi).  

 

                                                           
47 3. odstavek 16. člena ZMZ-1. 
48 6. odstavek 16. člena ZMZ-1. 
49 4. odstavek 2. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS. 
50 7. odstavek 16. člena ZMZ-1. 
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Lokacijo nastanitve se dogovori pred podajo prošnje za mednarodno zaščito, razen če se pokaže še 

kakšna okoliščina, ki vpliva na to odločitev. Postopek nastanitve MBS se izvede ob sodelovanju UOIM, 

ZZ in CSD.51 Otrokova največja korist je osrednje vodilo pri sprejemanju odločitve o nastanitvi.  

 

Če ZZ zaznajo kakšno posebno ranljivost MBS, s tem seznanijo CSD in UOIM, ki sprejmeta ukrepe za 

zaščito otroka. V primeru posebej ranljivih MBS CSD izdela oceno ogroženosti, kjer so ZZ povabljeni k 

sodelovanju.  

 

Sprejem v nastanitveno institucijo 

 

Nastanitev MBS v institucijo poteka po podaji prošnje za mednarodno zaščito. Skladno s sklepi Vlade 

RS DD Postojna izvaja projekt nastanitve in oskrbe MBS, vendar so zaradi omejenih zmogljivosti in 

zaradi osebnih okoliščin MBS lahko nastanjeni tudi v drugih institucijah, npr. v AD Vič ali IAD Logatec, 

posebej ranljivi MBS pa so lahko nameščeni v drugo enoto ali rejniško družino. 

 

Prevoz MBS (ne pa tudi ZZ) do nastanitvene institucije zagotovi UOIM. UOIM po e-pošti obvesti ZZ in 

DD Postojna o uri sprejema v nastanitveni instituciji.  

 

Spremljanje MBS ob sprejemu je naloga ZZ, ki so pri sprejemu prisotni ne glede na nastanitveno 

institucijo. Sprejem poteka ob prisotnosti tolmača, razen če v izjemnih primerih ob sprejemu ni možno 

zagotoviti tolmačenja. V tem primeru je tolmačenje pravil bivanja zagotovljeno najkasneje naslednji 

dan. Tudi če tolmačenje pravil bivanja poteka dan po podaji prošnje, je ZZ prisoten.  

 

Na sprejemu oz. uvodnem razgovoru MBS od strokovnega delavca DD Postojna oz. socialne službe AD 

Vič ali IAD Logatec prejme informacije glede bivanja v nastanitveni instituciji (pravila oz. hišni red) in 

programu/splošnih aktivnostih. Strokovni delavec oz. socialna služba določita ustrezen prostor, kjer bo 

potekal sprejem, in vodita postopek sprejema. V DD Postojna, AD Vič in IAD Logatec so obešeni plakati 

s hišnim redom v več jezikih (angleški, francoski, farsi, arabski). ZZ ob sprejemu MBS pojasni pomen 

spoštovanja hišnega reda, na koga se lahko obrne v primeru morebitnih vprašanj, zdravstvenih težav 

(npr. kdaj se obrne na nastanitveno institucijo in kdaj na ZZ), kako lahko stopi v kontakt z ZZ (npr. 

zaprosilo nastanitveni instituciji, da pokličejo ZZ). Ob nastanitvi v DD Postojna ZZ v imenu MBS podpiše 

nastanitveno pogodbo.  

 

Naloge zakonitega zastopnika in nastanitvene institucije 

 

ZZ je pristojen za postopke, v katere je MBS vključen (postopek za pridobivanje mednarodne zaščite), 

sprejemanje odločitev (o vpisu v šolo, glede zdravstvene oskrbe, odprtja bančnega računa itd.), 

sodelovanje pri sprejemu in usmerjanje otroka, medtem ko sta vsakodnevna oskrba in delo z MBS 

naloga nastanitvene institucije, saj so zaposleni dnevno prisotni v instituciji in na voljo za podporo MBS. 

Psihosocialna podpora in strokovno delo z MBS sta kontinuirana procesa, s katerima se uresničuje 

individualni načrt. Pri izvajanju načrtovanih aktivnosti je nastanitvena institucija relativno avtonomna, 

vendar pri tem glede na potrebe MBS vključuje druge organizacije. Ključnega pomena je redna 

                                                           
51 1. odstavek 4. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja MBS. 
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izmenjava informacij med MBS, ZZ in nastanitveno institucijo, ob nujnem spoštovanju varovanja 

podatkov MBS.  

 

Nastanitvena institucija poleg nastanitve in strokovne oskrbe zagotavlja tudi materialno oskrbo MBS. 

V primeru zaznanih potreb ZZ obvesti nastanitveno institucijo. 

 

V DD Postojna je MBS zagotovljena 24-urna strokovna oskrba, nastanitev, prehrana in materialna 

oskrba, ki obsega obleko, obutev, higienske potrebščine ter striženje. MBS se zagotovi tudi vse 

potrebščine za šolo (učbeniki, delovni zvezki, zvezki, druge potrebščine).  

 

V AD Vič in IAD Logatec ob sprejemu MBS prejme nastanitveni paket, ki obsega higienske potrebščine 

in posteljnino. UOIM po potrebi zagotovi tudi obleke in šolske potrebščine za šolajoče MBS. V AD Vič 

je socialna služba prisotna med tednom vsak dan med 7:00 in 22:00 in ob vikendih med 11:00 in 19:00. 

V IAD Logatec je socialna služba prisotna med tednom vsak dan med 7:00 in 21:00, ob vikendih pa od 

10:00 do 18:00. Varnostna služba je v AD Vič in IAD Logatec prisotna 24 ur na dan. V odsotnosti socialne 

službe se MBS lahko obrne na varnostno službo, ki v nujnih primerih pokliče dežurnega socialnega 

delavca ali vodjo izpostave.  

 

ZZ lahko za urejanje zadev v zvezi z zdravstvenim varstvom (npr. za spremljanje MBS k zdravniku) in 

izobraževanjem MBS (npr. za govorilne ure) v izjemnih primerih pooblasti nastanitveno institucijo, ob 

soglasju institucije (glej Prilogo 6).    

 

Individualni načrt 

 

S pripravo individualnega načrta se začne takoj ob nastanitvi otroka in se ga v času nastanitve in 

psihosocialne oskrbe dopolnjuje skladno z otrokovimi potrebami in okoliščinami. Individualni načrt je 

del osebne mape MBS. Pri pripravi individualnega načrta sodelujejo MBS, ZZ in nastanitvena institucija, 

po potrebi pa tudi CSD, UOIM ali drugi relevantni deležniki. Individualni načrt je prilagojen starosti, 

spolu, potrebam, drugim okoliščinam in izkušnjam MBS, pa tudi njegovim željam ter interesom. 

Individualni načrt zajema vse relevantne informacije glede nudenja strokovne podpore, načrtovanja 

oskrbe, zdravstvene oskrbe, izobraževanja, poklicne poti, pa tudi hobije in interese MBS. Individualni 

načrt za starejše MBS upošteva tudi prehod v polnoletnost. Ob spremljanju otroka in psihosocialni 

oskrbi se izhaja iz njegove življenjske zgodbe, potreb ter morebitnih stisk, ki jih doživlja, oviranosti, s 

katerimi se sooča, njegovih spretnosti, socialne mreže in vpliva, ki ga ima v življenju. Na podlagi 

individualnega načrta ter opredeljenih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev se otroku 

zagotavlja ustrezno podporo pri udejanjanju ciljev, tudi prostočasnih aktivnosti. Namen individualnega 

načrta je spremljanje razvoja in napredka MBS. Ključnega pomena je redna izmenjava informacij med 

MBS, ZZ in nastanitveno institucijo (če npr. nastanitvena institucija zazna učne težave MBS, mora o tem 

obvestiti ZZ; če ZZ zazna zdravstvene težave ali potrebe MBS, o tem obvesti nastanitveno institucijo). 

Prav tako je nujna redna izmenjava informacij glede uresničevanja individualnega načrta MBS med 

vsemi, ki so vključeni v obravnavo MBS (npr. UOIM, nastanitveno institucijo in ZZ), ob nujnem 

spoštovanju varovanja podatkov MBS.  

 

V DD Postojna z nastanjenimi MBS dela celotni tim strokovnih delavcev, vendar je vsakemu MBS 

dodeljen matični strokovni delavec, ki spremlja uresničevanje individualnega načrta in je tudi primarna 
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kontaktna točka za ZZ. Če MBS med bivanjem v DD vzpostavi tesnejši odnos z drugim strokovnim 

delavcem, lahko ta prevzame nalogo matičnega strokovnega delavca. V času odsotnosti matičnega 

strokovnega delavca ga nadomešča drug strokovni delavec. 

 

Priprava mladoletnika brez spremstva na prehod v polnoletnost 

 

Prehod v polnoletnost se načrtuje in spremlja v okviru individualnega načrta. Priporočljivo je, da tako 

ZZ kot nastanitvena institucija MBS vsaj nekaj mesecev pred polnoletnostjo seznanijo z vsemi 

spremembami, ki bodo s tem nastopile, in ga pripravijo na samostojnost.  

 

Rejništvo 

 

MBS se lahko namesti tudi v rejništvo, kadar je to potrebno, da se zaščitijo pravice in koristi otroka. V 

rejništvo se najpogosteje namešča mlajše in najbolj ranljive otroke. 

 

Namen rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, vzgoja, 

izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo.52  

 

V kolikor je MBS nameščen v rejništvo, se v zvezi z namestitvijo uporabljajo določbe Zakona o izvajanju 

rejniške dejavnosti (ZIRD). MBS je v rejništvo nameščen na podlagi odločbe sodišča. CSD izvede 

namestitev po sklenitvi rejniške pogodbe, s katero se dogovorijo pravice in obveznosti obeh 

pogodbenih strank. V skladu z določbami ZIRD53 naloge s področja otrokovega vsakdanjega življenja 

prevzame rejnik, druge naloge ostanejo ZZ. Naloge s področja zdravstva, izobraževanja in sprejema se 

prenesejo na rejnika, drugi pristojnosti (varovanje premoženja in postopek mednarodne zaščite) pa 

ostaneta še naprej v zastopanju ZZ, 54  vse dokler MBS ni priznan status mednarodne zaščite, je 

postavljen pod skrbništvo ali ko dopolni 18. let in pridobi polno poslovno sposobnost.   

 

Po namestitvi otroka v rejništvo se oblikuje individualna projektna skupina (IPS), ki jo koordinira CSD 

otroka, v skupini pa sodelujejo strokovni delavec CSD otroka in strokovni delavec CSD rejnika, rejnik, 

starši in otrok, če je to mogoče in primerno. Ker MBS v Sloveniji nima staršev, se namesto starša IPS 

udeležuje njegov ZZ.  

 

8.2. Zastopanje mladoletnika brez spremstva v postopku za mednarodno zaščito  

 

Če je prosilec za mednarodno zaščito MBS, se čim prej ugotovi istovetnost MBS in začne postopek 

iskanja njegovih staršev ali drugih sorodnikov (vendar zgolj, če je to v največjo korist MBS in zagotavlja 

varnost in ustrezno zaščito otroka ter družinskih članov). Prav tako se mu pred začetkom postopka 

postavi ZZ. MBS v postopku sodeluje na način, ki je primeren in prilagojen njegovi starosti ter stopnji 

duševnega razvoja.55 

 

                                                           
52 1. odstavek 232. člena DZ. 
53 Dolžnosti rejnika so določene v 25. členu ZIRD.  
54 Z namestitvijo otroka v rejništvo ostanejo staršem ali skrbniku tiste pravice in obveznosti, ki so združljive z 
namenom rejništva, če zaradi varovanja koristi otroka ni odločeno drugače (233. člen DZ). 
55 1. in 2. odstavek 16. člena ZMZ-1. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3400
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3400
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Potek postopka za mednarodno zaščito 

 

Postopek mednarodne zaščite se začne s podajo prošnje za mednarodno zaščito. Pred sprejemom 

prošnje je treba MBS seznaniti s pravicami in dolžnostmi prosilcev na otroku prijazen način.  

 

Pred podajo prošnje ima ZZ na voljo 30 minut za uvodni spoznavni pogovor z MBS, ki je namenjen 

spoznavanju z MBS in prvi seznanitvi z njegovo situacijo, identifikacijo morebitnih nujnih zdravstvenih 

potreb in pojasnitvi poteka postopkov, ki sledijo (podaja prošnje, PATS razgovor, namestitev itd.). 

Priporočljivo je, da se čas uvodnega pogovora nameni predvsem za pojasnitev postopka mednarodne 

zaščite, nadaljnje informacije glede zastopanja na preostalih področjih (nastanitev, izobraževanje, 

zdravje, varstvo premoženjskih koristi) pa se podajo ob namestitvi in nadaljnjih stikih. Na uvodnem 

pogovoru je, poleg MBS in ZZ, prisoten tolmač, ki ga zagotovi MNZ. 

 

Če ZZ zazna morebitne nujne zdravstvene potrebe MBS, se lahko obrne na ambulanto AD Vič osebno 

ali preko telefona (kontakt ambulante: 01 200 84 48, 041 666 631) v času uradnih ur.56 Prav tako se 

lahko na ambulanto AD Vič obrne za informacije glede zdravstvenega stanja MBS, ugotovljenega med 

preventivnim zdravstvenim pregledom. 

 

Če je MBS starejši od 14 let, se mu pred informiranjem vzamejo prstni odtisi, da se v času podaje 

prošnje ugotovi, ali je že zaprosil za mednarodno zaščito v kateri drugi državi članici EU.  

 

Po uvodnem spoznavnem pogovoru sledi informiranje z ogledom video posnetka o postopku 

mednarodne zaščite v jeziku, ki ga MBS razume.57 Na vpogled MBS prejme brošuro o mednarodni 

zaščiti, ki jo, če je dovolj brošur na voljo, lahko tudi obdrži.  

 

Trenutno v okviru informiranja ni zagotovljen pravni pooblaščenec. Po predvajanju videa je za 

morebitna vprašanja na voljo uradna oseba MNZ, ki vodi postopek. Pred podajo prošnje je 

priporočljivo, da se ZZ pozanima pri organizacijah, ki nudijo zastopanje kot pooblaščenci, ali lahko 

nudijo pravno pomoč in zastopanje med postopkom (npr. PIC).  

 

Informiranju sledi podaja prošnje za mednarodno zaščito, na kateri MBS poda predvsem osebne 

podatke in podatke o poti do Slovenije ter razloge za zapustitev izvorne države, informacijo o 

morebitnih predhodnih prošnjah za mednarodno zaščito v Sloveniji ali drugi državi članici EU. Uradna 

oseba MBS vpraša tudi o družinskih članih in drugih sorodnikih (in kje se nahajajo), predhodnem 

izobraževanju, morebitnih delovnih izkušnjah. Na podaji prošnje je zagotovljeno tolmačenje.  

 

Ko so MBS vprašani po družinskih članih in drugih sorodnikih, je pomembno, da se zabeležijo vsi 

družinski člani in drugi sorodniki, ki jih MBS navede na prošnji, saj je v primeru priznanja statusa 

mednarodne zaščite to pomembno v postopku združevanja z družinskimi člani. Če se ugotovi, da je bil 

MBS na poti ločen od družinskega člana, se lahko začne iskanje družine, kar poteka preko Službe za 

iskanje pogrešanih, ki deluje pri Rdečem križu Slovenije in je del mednarodne Mreže za obnavljanje 

                                                           
56 Informacijo o uradnih urah ambulante lahko ZZ pridobijo na recepciji AD Vič (kontakt: 01 200 84 00).  
57 Videoposnetek je na voljo v albanskem, angleškem, arabskem, farsi, francoskem, paštu, ruskem, srbskem, 

turškem in urdu jeziku. Če MBS ne razume nobenega od naštetih jezikov, mu videoposnetek iz slovenskega ali 
angleškega jezika prevaja tolmač. 



30 
 

družinskih vezi. Če ima MBS družinske člane in druge sorodnike v drugi državi članici EU, se lahko začne 

t. i. Dublinski postopek združevanja z družinskimi člani. 

 

MBS bo vprašan, ali soglaša s tem, da se njegovi osebni podatki in odločitev, ki jo bo v zvezi s prošnjo 

za mednarodno zaščito sprejelo MNZ, posreduje UNHCR. 58 , 59  UNHCR s pridobljenimi podatki in 

odločbami ravna skladno z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov in pravico do zasebnosti 

posameznika. Naloga ZZ je, da MBS pojasni pomen delitve osebnih podatkov in odločbe, ki jo bo prejel, 

pri čemer upošteva starost in zrelost MBS.  

 

Po zaključku podaje prošnje je zelo pomembno zapisnik prebrati v celoti in preveriti točnost informacij 

v zapisniku. Ob obstoju morebitnih napak in pripomb na zapisnik o prošnji lahko ZZ in MBS pred 

podpisom zapisnika podata pripombe, ki jih uradna oseba zapiše na koncu zapisnika. 

 

Na podaji prošnje sta MBS in ZZ obveščena o datumu osebnega razgovora. MNZ obvesti nastanitveno 

institucijo (DD Postojna, AD Vič, IAD Logatec) o osebnem razgovoru MBS dan prej, da nastanitvena 

institucija zagotovi prevoz MBS do MNZ; v kopijo e-pošte MNZ vključi ZZ. 

 

Po sprejemu prošnje za mednarodno zaščito se opravi t. i. PATS razgovor (več na str. 18). 

 

Najpozneje v treh dneh po vložitvi prošnje je MBS izdana izkaznica prosilca (dokument, ki potrjuje  

status MBS in je hkrati dovoljenje, da MBS ostane v Sloveniji do izvršljivosti odločitve v postopku 

mednarodne zaščite). V praksi je izkaznica običajno izdana isti dan, kot poteka podaja prošnje. Datum 

veljavnosti izkaznice je načeloma tudi datum osebnega razgovora MBS. Izkaznica ima zelo pomembno 

vlogo pri dostopu do zdravnika, saj MBS nimajo zdravstvene izkaznice. Po obvestilu MNZ o izdaji 

izkaznice ZZ prevzamejo izdano izkaznico na MNZ in jo dostavijo MBS. Prav tako je pristojnost ZZ 

spremljanje veljavnosti (izkaznica je izdana za obdobje največ 120 dni) in urejanje nove izkaznice. 

Naloga ZZ je, da pet dni pred potekom veljavnosti izkaznice zaprosi za izdajo nove izkaznice. Ko je 

izdana nova izkaznica, MNZ o tem obvesti ZZ. ZZ se zglasi na MNZ s staro izkaznico MBS, ki jo MNZ uniči 

in mu preda novo izkaznico. ZZ se glede tega lahko obrne na Oddelek za operativne zadeve MNZ preko 

e-pošte, telefona (kontakt: spmz.mnz@gov.si, 01 428 50 82) ali osebno (Cesta dveh cesarjev 403, 

Ljubljana) v času uradnih ur (ponedeljek, torek in četrtek med 8:00 in 15:00, sreda med 8:00 in 16:00 

ter petek med 8:00 in 13:00). 

 

Institucija, kjer je MBS nastanjen, zagotovi obrok med postopki. Prav tako nastanitvena institucija 

zagotovi prevoz MBS (ne pa tudi ZZ) do MNZ in nazaj v institucijo po opravljeni podaji prošnje oz. 

osebnem razgovoru. 

 

V pogovorih z MBS in pripravah na osebni razgovor je priporočljivo, da ZZ pred osebnim razgovorom 

pridobi osnovne informacije o razmerah v izvorni državi MBS (ZZ se lahko v primerih, ko je pravni 

pooblaščenec PIC, nanje obrne po pomoč), informacije o državah izvora pa so dostopne na spletnih 

                                                           
58 7. člen ZMZ-1. 
59 Točka 31., Priloga 6 Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito. 

mailto:spmz.mnz@gov.si
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portalih različnih organizacij. 60  Po osebnem razgovoru ZZ ali morebitni pravni pooblaščenec 

pripravljene informacije o razmerah v izvorni državi, prilagojene razlogom MBS za preganjanje, 

posreduje MNZ pred izdano odločitvijo. Če MNZ ZZ pošlje informacije o izvorni državi MBS v komentar, 

mora ZZ posredovane informacije skrbno proučiti in se do njih opredeliti. To pomeni, da mora ZZ 

poiskati informacije, ki so po njegovem mnenju pomembne za potek postopka mednarodne zaščite in 

potrjujejo navedbe MBS v postopku. Če komentarja na informacije o izvorni državi ZZ ne posreduje, se 

šteje, da se strinja z vsebino posredovanih informacij o izvorni državi MBS, kar lahko vpliva na 

ugotovitev dejanskega stanja v nadaljevanju postopka.  

 

Prosilec za mednarodno zaščito mora predložiti vso dokumentacijo in vse razpoložljive dokaze, s 

katerimi utemeljuje svojo prošnjo, do konca osebnega razgovora oz. v roku, ki mu ga na osebnem 

razgovoru postavi uradna oseba. Na ta rok mora biti prosilec predhodno opozorjen.61 Tako mora ZZ 

zagotoviti, da so vsa morebitna dokazila in dokumenti (npr. identifikacijski dokument) dostavljeni MNZ 

do konca osebnega razgovora. Če dokazila in dokumenti niso dostavljeni MNZ v tem roku, mora ZZ 

pojasniti razloge in časovni okvir, v katerem bodo posredovani. Prav tako je treba utemeljiti, če dokazil 

in dokumentov ni mogoče pridobiti. MBS lahko pojasnilo poda na podaji prošnje, osebnem razgovoru 

ali pa ga poda ZZ oz. morebitni pravni pooblaščenec kot odgovor MNZ na poziv za predložitev 

dokumentov in dokazil. Pojasnilo je za postopek mednarodne zaščite izjemno pomembno, saj v 

nasprotnem primeru MBS ne bo mogel izkazati, da dokazil ni mogel predložiti zaradi 

zunanjih/objektivnih razlogov, na katere nima vpliva. 

 

MBS bo tako za potrebe postopka iz izvorne države poskušal pridobiti dokumente, vendar je treba 

zaščititi njegovo identiteto in trenutno lokacijo. Z namenom zagotavljanja varnosti in varovanja 

osebnih podatkov MBS je izrednega pomena, da se dokumenti in dokazila MBS iz izvorne države v 

Slovenijo posredujejo na varen in zanesljiv način (več v Prilogi 7). ZZ pri tem nudi MBS vso potrebno 

podporo in pomoč.  

 

Na osebnem razgovoru morata imeti tako MBS kot ZZ s seboj osebni dokument. V primeru, da MBS 

nima osebnega dokumenta, mora imeti pri sebi vsaj izkaznico prosilca za mednarodno zaščito. 

 

Kadar je to mogoče, se osebi zagotovi, da razgovor vodi oseba istega spola, če oseba to zahteva62 - ZZ 

preveri, ali si MBS tega želi. Če si MBS to želi, mora ZZ to takoj sporočiti MNZ, ki v skladu s svojimi 

zmožnostmi poskuša temu zaprosilu ugoditi (kontakt: spmz.mnz@gov.si). 

 

Na predlog uradne osebe, ki vodi osebni razgovor, se za zakonitega zastopnika mladoletnika v primeru 

navzkrižja interesov lahko določi skrbnika za poseben primer, ki ga določi pristojni CSD.63 

 

                                                           
60 Spletne strani: European Country of Origin Information Network, Amnesty International, Human Rights Watch, 

UNHCR Refworld (do leta 2018), UNICEF Child Notices (specifično obravnavajo položaj otrok), European Union 
Agency for Asylum (EUAA) (prej imenovana EASO). 
61 2. odstavek 21. člena ZMZ-1. 
62 6. odstavek 37. člena ZMZ-1. 
63 5. odstavek 37. člena ZMZ-1. 

mailto:spmz.mnz@gov.si
https://www.ecoi.net/
https://www.amnesty.org/en/
https://www.hrw.org/
https://www.refworld.org/
https://www.unicef.nl/en/the-netherlands-3
https://euaa.europa.eu/country-reports
https://euaa.europa.eu/country-reports
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Na osebnem razgovoru MBS podrobno pojasni razloge za zapustitev izvorne države, navesti mora vsa 

dejstva in okoliščine, ki utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem ali resno škodo.64 Pogosto se 

ponovijo vprašanja s podaje prošnje, s čimer se preverja doslednost in verodostojnost navedenih 

informacij. Za potek osebnega razgovora je zelo dobrodošlo, če MBS predstavi svojo zgodbo in razloge 

za preganjanje kronološko utemelji. Osebni razgovor poteka ob prisotnosti tolmača, ki tolmači v jezik, 

ki ga MBS razume. Po zaključku osebnega razgovora je zelo pomembno zapisnik v celoti prebrati in 

preveriti točnost informacij v zapisniku. Ob obstoju morebitnih napak in pripomb na zapisnik o 

osebnem razgovoru lahko ZZ in MBS pred podpisom zapisnika podata pripombe, ki jih uradna oseba 

zapiše na koncu zapisnika. 

ZZ ima na podaji prošnje in osebnem razgovoru možnost postavljanja vprašanj MBS. Za postopek so 

relevantni podatki o razlogih za zapustitev izvorne države in stanju v izvorni državi ali državi običajnega 

prebivališča, če je MBS oseba brez državljanstva (torej razlogi za preganjanje ali resno škodo). Če ZZ 

razpolaga z informacijami glede razlogov za zapustitev izvorne države, ki jih je pridobil med stiki z MBS, 

vendar MBS na osebnem razgovoru teh ni navedel, je pomembno, da mu glede tega postavi vprašanje. 

Sugestivna vprašanja v postopku niso sprejemljiva. Pomembno je, da ZZ poskrbi, da MBS poda vse 

informacije, ki so nujne in koristne za postopek. 

Podatki, ki jih MBS pove med postopkom, so zaupne narave. MNZ, ZZ, tolmač in morebitni pravni 

pooblaščenec so tako dolžni varovati vse informacije, ki jih MBS pove na podaji prošnje oz. osebnem 

razgovoru.  

 

Kakovostno tolmačenje je poleg zakonitega zastopanja osrednje varovalo otrokove koristi v postopku 

mednarodne zaščite. Kadar je mogoče, se osebi na njeno zahtevo zagotovi tolmača istega spola65 - ZZ 

preveri, ali si MBS tega želi. Če MBS želi, da na osebnem razgovoru tolmači oseba istega spola, mora 

ZZ to takoj sporočiti MNZ, ki v skladu s svojimi zmožnostmi poskuša temu zaprosilu ugoditi (kontakt: 

spmz.mnz@gov.si). V kolikor ZZ zazna morebiten komunikacijski šum med MBS in tolmačem (da MBS 

ne razume tolmača), če meni, da svojega dela tolmač ne opravlja kakovostno in v otrokovo korist, lahko 

ZZ zaprosi za zamenjavo tolmača. Med uradnim dejanjem ZZ za zamenjavo tolmača zaprosi uradno 

osebo MNZ; če uradna oseba temu ne ugodi, se zahteva, da se prošnja za zamenjavo tolmača zabeleži 

v zapisnik. Če ZZ na podaji prošnje oceni, da tolmač svojega dela ni opravljal kakovostno, lahko 

najpozneje dva delovna dneva pred osebnim razgovorom preko e-pošte zaprosi MNZ (kontakt: 

spmz.mnz@gov.si), da tega tolmača ne zagotovi za osebni razgovor.   

 

Kadar ima MBS v postopku mednarodne zaščite pravnega pooblaščenca in ZZ meni, da pooblaščenec 

svojega dela ne opravlja kakovostno in v otrokovo korist, lahko pooblastilo kadarkoli prekliče.66 

 

Med postopkom mednarodne zaščite lahko ZZ (ali pravni pooblaščenec MBS) od MNZ prejme več 

pozivov in dopisov, na katere je dolžan odgovoriti. Najpogostejši pozivi so: poziv k predložitvi 

(originalnih) dokumentov in dokazil, poziv k pojasnitvi (določenih dejstev ali predloženih dokazov), 

informacije o izvorni državi v komentiranje. Pri tem je izjemno pomembno, da ZZ ali morebitni pravni 

pooblaščenec na uradna pisanja MNZ odgovorita v postavljenem roku. Rok začne teči prvi naslednji 

                                                           
64 1. odstavek 21. člena ZMZ-1. 
65 6. odstavek 6. člena ZMZ-1. 
66 58. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). 

mailto:spmz.mnz@gov.si
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
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dan po prevzemu oz. prejetju pisanja.67 V kolikor ZZ na pisanje ne more odgovoriti v postavljenem roku, 

je obvezno, da pred potekom roka MNZ (uradno osebo, ki vodi uradni postopek – odločevalca) prosi 

za podaljšanje roka in pojasni, zakaj v postavljenem roku ne more posredovati odgovora in do kdaj bi 

ta odgovor lahko bil posredovan. Pisanje ZZ bo del dokazne ocene v postopku mednarodne zaščite 

MBS, zato je nujno, da se ZZ pred pripravo pisanja o vsebini posvetuje z MBS in po potrebi od njega 

pridobi potrebne informacije.  

 

Za informacije glede postopka se ZZ lahko obrnejo na uradne osebe MNZ (odločevalce) osebno, preko 

telefona ali na e-naslov v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek med 9:00 in 12:00, ob sredah tudi 

med 14:00 in 16:00); kontakt: 01 428 46 80 (tajništvo), spmz.mnz@gov.si, Litostrojska 54, Ljubljana. 

 

Postopek za oceno starosti 

 

Če se pred podajo prošnje ali pri obravnavi prošnje za mednarodno zaščito na podlagi mnenja uradnih 

oseb oz. oseb, ki so vključene v delo z MBS, podvomi o starosti MBS, lahko MNZ odredi pripravo 

izvedeniškega mnenja. Izvedeniško mnenje pripravi izvedenec medicinske stroke, ki se v okviru 

priprave mnenja, če je to potrebno, posvetuje tudi z drugimi relevantnimi strokovnjaki.68 Pregled za 

oceno starosti MBS se lahko opravi le s pisno privolitvijo MBS in njegovega ZZ. Če brez utemeljenih 

razlogov ne privolita v pregled, se MBS šteje za polnoletnega. Morebitna zavrnitev prošnje za 

mednarodno zaščito MBS, ki je odklonil pregled za oceno starosti, ne sme temeljiti izključno na 

odklonitvi pregleda. Če po pridobitvi izvedeniškega mnenja še vedno obstaja dvom, ali je MBS 

mladoleten ali polnoleten, se šteje, da je mladoleten.69 Običajno je v izvedeniškem mnenju navedena 

ocena starostnega razpona; v nadaljevanju postopka se upošteva spodnja starost tega razpona (npr. 

če izvedeniško mnenje ocenjuje, da je MBS star med 17 in 22 let, bo MBS v nadaljevanju postopka 

obravnavan kot 17-letnik). 

 

Uradna oseba MNZ o pričetku postopka ocene starosti z ločenimi obvestili obvesti ZZ, MBS in 

morebitnega pravnega pooblaščenca. ZZ spremlja MBS v celotnem postopku ocene starosti. MNZ 

zagotovi tolmačenje v jezik, ki ga MBS razume, prevoz na pregled pa zagotovi UOIM.  

 

Odločanje v postopku mednarodne zaščite 

 

MNZ o prošnji za mednarodno zaščito odloča v rednem ali pospešenem postopku. Glede odločitve v 

postopku mednarodne zaščite ZMZ-1 določa, da bi naj MNZ odločilo najkasneje v šestih mesecih od 

vložitve prošnje, v pospešenem postopku pa najkasneje v dveh mesecih od vložitve prošnje.70 Prošnje 

ranljivih oseb, torej tudi MBS, naj bi bile obravnavane prednostno, kot tudi takrat, kadar je verjetno, 

da je prošnja utemeljena. 71  MNZ lahko prošnjo MBS v pospešenem postopku zavrne kot očitno 

                                                           
67 2. odstavek 100. člena ZUP. 
68 Trenutno postopek za oceno starosti izvaja Inštitut za sodno medicino Univerze v Ljubljani, kjer se izvedenci 

sodne medicine odločijo, ali bodo MBS napotili na nadaljnje preiskave, kot so ortopan, magnetna resonanca ali 
rentgensko slikanje ključnice ali zapestja. 
69 17. člen ZMZ-1. 
70 47. člen ZMZ-1. 
71 48. člen ZMZ-1. 

mailto:spmz.mnz@gov.si
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neutemeljeno samo v primeru uporabe koncepta varne izvorne države72 in če  obstajajo tehtni razlogi 

za domnevo, da MBS predstavlja grožnjo za javni red, javno varnost ali državno varnost RS ali je bil 

zaradi tehtnih razlogov ogrožanja javnega reda, javne varnosti ali državne varnosti odstranjen iz 

države.73  

 

ZMZ-1 določa dve obliki mednarodne zaščite: status begunca in status subsidiarne zaščite.74  

Status begunca država prizna državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, ki v postopku izkaže 
utemeljen strah pred preganjanjem iz razloga pripadnosti določeni rasi ali etnični skupini, določeni 
veroizpovedi, narodni pripadnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnemu prepričanju in 
ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva države, katere državljan je oz. države zadnjega 
običajnega prebivališča, in se zaradi utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v to državo, če ne 
obstajajo izključitveni razlogi.75 

Status subsidiarne (začasne) zaščite pa se prizna prosilcu, ki sicer 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 škodo76 (smrtna kazen ali usmrtitev, mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kazen 
prosilca v izvorni državi, resna in individualna grožnja za življenje ali osebnost civilista zaradi 
samovoljnega nasilja v mednarodnih ali notranjih oboroženih spopadih), in če ne obstajajo izključitveni 
razlogi.77 Status subsidiarne zaščite je torej priznan za določeno časovno obdobje (najmanj eno leto), 
oseba s priznano subsidiarno zaščito pa pred potekom tega obdobja zaprosi za podaljšanje zaščite. 

Odločba MNZ je vročena ZZ oz. morebitnemu pravnemu pooblaščencu, ki se dogovorita, kdo jo ob 

prisotnosti tolmača pojasni MBS. 

 

Pravna sredstva 

 

V primeru zavrnjene prošnje za mednarodno zaščito ali če je bila MBS priznana subsidiarna zaščita, 

vendar ZZ ali pravni pooblaščenec menita, da je MBS utemeljil razloge za status begunca, lahko 

svetovalec za begunce v imenu MBS zoper odločitev MNZ vloži tožbo na upravno sodišče v 15 dneh od 

vročitve, zoper odločbo, izdano v pospešenem postopku, pa v treh dneh od vročitve. Zoper sodbe, ki 

jih izda upravno sodišče, je dovoljena pritožba na vrhovno sodišče.78 MBS v sodnem postopku zastopa 

izbrani svetovalec za begunce (s seznama, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje),79 ki ga pooblasti ZZ. ZZ 

ima možnost izbire svetovalca za begunce in zamenjave, če ocenjuje, da dela ne opravlja kakovostno 

(npr. je neodziven). MNZ svetovalcem za begunce lahko povrne stroške za opravljeno pravno pomoč v 

zvezi s postopkom mednarodne zaščite na upravnem in vrhovnem sodišču, vključno s stroški storitev 

tolmača v obsegu največ dveh ur oz. štirih prevajalskih strani v okviru priprave pravnega sredstva.80 

                                                           
72 Koncept varne izvorne države je opredeljen v 61. členu ZMZ-1, seznam varnih izvornih držav pa določa Odlok 
o določitvi seznama varnih izvornih držav iz leta 2019. 
73 2. odstavek 49. člena ZMZ-1. 
74 20. člen ZMZ-1. 
75 Izključitveni razlogi so opredeljeni v 31. členu ZMZ-1. 
76 28. člen ZMZ-1. 
77 Izključitveni razlogi so opredeljeni v 31. členu ZMZ-1. 
78 1. in 4. odstavek 70. člena ZMZ-1.  
79 Dostopen na: https://spvt.mp.gov.si/imenik-svetovalcev-za-azil-begunce.html.  
80 1. odstavek 11. člena ZMZ-1. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1974
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1974
https://spvt.mp.gov.si/imenik-svetovalcev-za-azil-begunce.html
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ZZ lahko za zagotovitev tolmačenja med posvetom s svetovalcem za begunce kontaktirajo MNZ 

(kontakt: spmz.mnz@gov.si, 01 428 50 82, 01 428 46 80 (tajništvo)).   

 

Svetovalec za begunce je o izidu sodnega postopka dolžan obvestiti ZZ, ki mora o izidu nato obvestiti 

MBS. 

 

V primeru pravnomočno zavrnjene prošnje za mednarodno zaščito je možno podati zahtevek za 

uvedbo ponovnega postopka za priznanje mednarodne zaščite, vendar je treba v postopku predložiti 

nove dokaze ali navesti nova dejstva, ki so nastala po izdaji predhodne odločbe in ki pomembno 

povečujejo možnost upravičenosti do mednarodne zaščite. Pri podaji zahtevka za uvedbo ponovnega 

postopka je potrebno vse dokaze in dokumente predložiti takoj (in ne šele naknadno). V kolikor MBS 

zahtevka za uvedbo ponovnega postopka ne poda, se postopek mednarodne zaščite pravnomočno 

konča.81 

 

Enotna matična številka občana (EMŠO)  

 

MNZ na podlagi podatkov iz registracijskega lista določi EMŠO prosilca, če ga ta še nima določenega.82 

 

 

8.3. Zastopanje mladoletnika brez spremstva na področju varovanja zdravja 

 

MBS 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 

se otroci po 18. letu starosti, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta 

starosti.83 

 

Mladoletnikom, ki so bili žrtve kakršnih koli zlorab, zanemarjanja, izkoriščanja, mučenja ali krutega, 

nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali so trpeli zaradi oboroženih spopadov, je treba omogočiti 

dostop do rehabilitacije ter zagotoviti, da se po potrebi organizira ustrezno psihološko zdravljenje in 

zagotovi strokovno svetovanje.84 

 

Preventivni zdravstveni pregled MBS pred podajo prošnje zagotovi UOIM (ambulanta AD Vič). Na 

pregledu se zabeležijo zdravstveno stanje MBS, morebitne kronične ali nalezljive bolezni, (stare) 

poškodbe itd. ZZ se lahko za informacije glede zdravstvenega stanja MBS, ugotovljenega med 

preventivnim zdravstvenim pregledom, obrne na ambulanto AD Vič osebno ali preko telefona (kontakt 

ambulante: 01 200 84 48, 041 666 631) v času uradnih ur.85   

 

                                                           
81 64. in 65. člen ZMZ-1. 
82 12. člen Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito. 
83 3. odstavek 86. člena ZMZ-1. 
84 4. odstavek 15. člena ZMZ-1. 
85 Informacijo o uradnih urah ambulante lahko ZZ pridobijo na recepciji AD Vič (kontakt: 01 200 84 00). 

mailto:spmz.mnz@gov.si
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Če je ZZ na podaji prošnje in postopkih pred sprejemom seznanjen z morebitnimi zdravstvenimi 

potrebami MBS, te informacije ob sprejemu preda nastanitveni instituciji s ciljem celovite oskrbe MBS. 

Pri tem je pomembno zagotoviti varstvo podatkov MBS.  

 

V primeru zdravstvenih težav MBS nastanitvena institucija o tem obvesti ZZ. ZZ naroči MBS na pregled 

pri zdravniku (v krajevno pristojnem zdravstvenem domu) in termin sporoči nastanitveni instituciji. 

Nastanitvena institucija zagotovi prevoz MBS k zdravniku, kjer ga pričaka ZZ, ki ga spremlja na 

pregledu/zdravstveni obravnavi. Če zdravstveno stanje MBS ne zahteva nujnega prevoza, nastanitvena 

institucija MBS k zdravniku napoti ter mu po potrebi zagotovi vozovnico za javni prevoz. UOIM zagotovi 

tolmačenje za zdravstveno obravnavo MBS, razen če zaradi nujne zdravniške obravnave MBS 

tolmačenja ni mogoče zagotoviti v zelo kratkem času. ZZ ne zagotavlja prevozov MBS k zdravniku. 

 

ZZ lahko za MBS izbere tudi zdravnika, ki ni krajevno pristojen. Prav tako lahko ZZ za urejanje zadev v 

zvezi z zdravstvenim varstvom MBS v izjemnih primerih pooblasti nastanitveno institucijo, ob soglasju 

institucije.  

 

V nujnih primerih socialni oz. strokovni delavec nastanitvene institucije kontaktira krajevno pristojni 

zdravstveni dom ali zobozdravstveno službo in se dogovori za termin pregleda. O primeru takoj, ko je 

mogoče, obvesti ZZ, ki poskrbi za vse nadaljnje postopke v zvezi z zdravstveno obravnavo MBS. 

 

Pomembno je, da poteka redna izmenjava informacij glede zdravstvenega stanja MBS med vsemi, ki 

so vključeni v obravnavo MBS (npr. UOIM, nastanitveno institucijo in ZZ), ob nujnem spoštovanju 

varovanja podatkov MBS. Če ZZ ugotovi, da ima MBS zdravstvene težave, in v primeru različnih dilem, 

povezanih z zdravstveno obravnavo MBS, se lahko ZZ za nasvet obrne na ambulanto AD Vič (kontakt 

ambulante: 01 200 84 48, 041 666 631) v času uradnih ur.  

 

Prevzem zdravil v lekarni za MBS je stvar dogovora med ZZ in nastanitveno institucijo. Za varno 

ravnanje z zdravili in uživanje zdravil skladno z navodili zdravnika je odgovorna nastanitvena institucija, 

razen v primerih, ko to zaradi pomanjkanja osebja ni mogoče (npr. v primeru AD Vič in IAD Logatec). V 

teh primerih ravnanje MBS z zdravili in uživanje zdravil skladno z navodili zdravnika spremlja ZZ v 

sodelovanju z nastanitveno institucijo.  

 

V primeru, da je MBS izdano zdravilo na beli recept, ZZ v najkrajšem možnem času o tem obvesti 

socialnega oz. strokovnega delavca nastanitvene institucije. V primeru, ko je MBS nastanjen v DD 

Postojna, strokovni delavci v lekarni prevzamejo in poravnajo strošek zdravila (stroške krije UOIM). V 

primeru, ko je MBS nastanjen v AD Vič ali IAD Logatec, ZZ (po potrebi v sodelovanju s socialno službo) 

pripravi prošnjo za komisijo, ki je pristojna za odobritev dodatnega obsega zdravstvenih storitev, in jo 

pošlje po e-pošti na gp.uoim@gov.si. V primeru pozitivnega mnenja komisije stroške krije Ministrstvo 

za zdravje.  

 

8.4. Zastopanje mladoletnika brez spremstva na področju izobraževanja 

 

Vključitev v izobraževalni program 

 

mailto:gp.uoim@gov.si
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MBS imajo pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani RS. 86 

 

Dostop do izobraževalnega sistema se ob sodelovanju z ZZ zagotovi najkasneje v treh mesecih od dneva 

vložitve prošnje mladoletnika. Breme dokazovanja izobrazbe, pridobljene v izvorni državi, nosi prosilec 

za mednarodno zaščito. Prosilcem, ki so vključeni v redni izobraževalni sistem in se izobraževanja redno 

udeležujejo, stroške javnega prevoza do izobraževalnih institucij in nazaj krije UOIM. Če se prosilci 

izobraževanja ne udeležujejo redno, morajo UOIM povrniti celotne stroške prevoza. 87  Ključnega 

pomena je, da ZZ in nastanitvena institucija z redno komunikacijo in vzpostavljanjem zaupnega odnosa 

MBS, ob upoštevanju njegovih okoliščin, motivirajo k redni udeležbi v izobraževalnem programu. 

 

Nastanitvena institucija mladoletnemu prosilcu zagotavlja pripravljalno učno pomoč z namenom 

olajšanja dostopa do izobraževalnega sistema. Dodatna materialna sredstva za kritje stroškov za nakup 

učnih pripomočkov in del drugih stroškov za izvedbo izobraževanja (npr. delovni zvezki in učbeniki, če 

jih ne zagotavlja izobraževani sistem, zvezki, copati, barvice, risalni pribor ter ekskurzije, kulturni, 

naravoslovni, športni in tehnični dnevi, ki sodijo v obvezne izobraževalne vsebine), ki jih ne zagotavlja 

ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ali samoupravna lokalna skupnost, zagotavlja UOIM pod 

pogojem, da prosilec nima lastnih sredstev za preživljanje. Prosilec je upravičen do subvencionirane 

malice v šoli v skladu s zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.88 

 

Večina MBS, ki pridejo v RS, ni več v šoloobvezni starosti, zato se jih vključi v program opismenjevanja 

in nato v osnovno šolo za odrasle oz. v srednjo šolo.  

 

Odločitev, v katero šolo se bo MBS vključil, in vpis v šolo je pristojnost ZZ. Pri tem je pomembno, da je 

odločitev ZZ sprejeta po pogovoru z MBS, v okviru katerega mu razloži delovanje šolskega sistema in 

obstoječe možnosti. Ob tem je seveda treba upoštevati prosta mesta v posameznih šolah.  

ZZ se pred vpisom ali izpisom MBS v redno šolanje (redna osnovna šola in srednja šola) posvetuje s CSD 

in pridobi njihovo dovoljenje.89 

 

ZZ na podlagi pogovora z MBS in v sodelovanju s socialnim oz. strokovnim delavcem nastanitvene 

institucije oceni, kdaj je glede na psihofizično počutje MBS primeren čas za njegovo vključitev v šolanje 

in ali MBS zaradi travmatiziranosti ali kakšnega drugega razloga (negativne izkušnje na poti, utrujenost, 

zdravstvene težave ...) potrebuje čas, da se odpočije in prilagodi na novo okolje. 

 

MBS na vstop v šolski sistem pripravita ZZ in socialni oz. strokovni delavci nastanitvene institucije. 

Strokovni delavci DD Postojna MBS prvih nekaj dni spremljajo v šolo, v AD Vič in IAD Logatec zaradi 

omejenih kapacitet pa tega ni mogoče zagotoviti.  

 

Otrokovo izobraževanje in njegove učne potrebe so del individualnega načrta (več na str. 27). 

 

Soglasje glede objav šolskih fotografij, na katerih je MBS, poda ZZ. Pri tem mora ZZ upoštevati 

varnostno tveganje (več o tem na str. 17).  

                                                           
86 2. odstavek 88. člena ZMZ-1. 
87 88. člen ZMZ-1. 
88 1., 4. in 7. odstavek 18. člena Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem. 
89 260. člen DZ.  
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Osnovnošolsko izobraževanje 

 

V osnovno šolo se vpiše otroka do vključno 15. leta starosti. Osnovna šola pri odločitvi, v kateri razred 

se bo otrok vključil, upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka. Šola 

pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika.90, 91  

 

Program Opismenjevanje  

 

Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (v nadaljevanju Opismenjevanje) je 

izobraževalni program, ki je namenjen opismenjevanju oseb, katerih prvi jezik ni slovenščina. Program 

ima dodatek s specifičnimi vsebinami in navodili za izvedbo za mladoletnike – prosilce za mednarodno 

zaščito, stare od 15 do 18 let. Namen prilagoditve tega programa je opolnomočenje mladoletnikov za 

vključevanje v izobraževanje odraslih in s tem večanje možnosti za njihovo integracijo v slovensko 

družbo, saj bodo okrepili veščine pismenosti ter se bodo na ta način lažje vključili v različna področja 

družbe.92 

 

Opismenjevanje poteka na vseh lokacijah, kjer so MBS nastanjeni, v program pa se vključi MBS, ki so 

starejši od 15 let, saj niso več upravičeni do vključitve v redni osnovnošolski program.  

 

UOIM odobri vključitev MBS v Opismenjevanje v čim krajšem času po njegovi nastanitvi oz. glede na 

njegov interes, vendar najkasneje v treh mesecih po nastanitvi.  

 

Socialni oz. strokovni delavci nastanitvene institucije so v rednem stiku z izvajalcem programa in 

poskrbijo, da se MBS udeležijo Opismenjevanja, ter posredujejo informacije ZZ. 

 

Opismenjevanje poteka v obsegu 300 ur in nadaljnjih 100 ur, ki jih odobri UOIM na predlog šole, ki 

oceni, da je to potrebno.  

 

Osnovna šola za odrasle 

 

Program osnovne šole za odrasle je pripravljen in prilagojen odraslim, ki jim ni uspelo zaključiti redne 

osnovne šole. Po uspešno zaključenem izobraževanju udeleženci pridobijo javnoveljavno izobrazbo. 

 

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je stara vsaj 15 let, če ni mogoče ugotoviti, 

ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oz. izpolnila osnovnošolsko obveznost ali če ni zaključila 

osnovnošolskega izobraževanja oz. izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi 

katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).93 

                                                           
90 44. člen Zakona o osnovni šoli. 
91 Več o vključevanju otrok priseljencev v šolanje je dostopno v prispevku Vključevanje priseljencev v slovenski 

vzgojno-izobraževalni sistem, dr. Stanka Lunder Verlič, 2016. 
92 Več informacij o programu je dostopnih na spletni strani: 

https://arhiv.acs.si/programoteka/Opismenjevanje_v_slovenscini_za_odrasle_govorce_drugih_jezikov.pdf. 
93 Več informacij je dostopnih na spletni strani: Izobraževanje odraslih po izobraževalnih programih, oblikovanih 

posebej za odrasle. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
https://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf
https://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/11/SLOGA_casopis_24st_SPLET.pdf
https://arhiv.acs.si/programoteka/Opismenjevanje_v_slovenscini_za_odrasle_govorce_drugih_jezikov.pdf
https://www.gov.si/teme/vpis-in-financiranje-izobrazevanja-odraslih/
https://www.gov.si/teme/vpis-in-financiranje-izobrazevanja-odraslih/
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Srednješolsko izobraževanje 

 

Po končani Osnovni šoli za odrasle se MBS lahko vključi v srednješolsko izobraževanje. 

 

Če ima MBS dokazila o dokončani osnovni šoli iz izvorne države, se lahko vključi neposredno v srednjo 

šolo. V tem primeru se ZZ obrne na srednjo šolo, kjer pridobi vse potrebne informacije.  

 

V primeru, da MBS nima dokazil o dokončani osnovni šoli, se ZZ lahko obrne na srednjo šolo oz., če je 

potrebno, tudi na Zavod za šolstvo, kjer pridobi vse potrebne informacije.  

 

Spremljanje izobraževanja 

 

Socialni oz. strokovni delavci nastanitvene institucije in ZZ redno spremljajo potek izobraževanja MBS, 

ki se ga prilagaja glede na zaznane nove potrebe MBS.  

 

Za komunikacijo z učitelji, udeležbo na govorilnih urah in spremljanje eAsistenta lahko ZZ pooblasti 

socialne oz. strokovne delavce nastanitvene institucije. Socialni oz. strokovni delavci dnevno spremljajo 

MBS, se odzivajo na njegove učne potrebe ter mu nudijo učno pomoč in skrbijo za opravljanje domačih 

nalog, zato je smotrno, da so tudi zadolženi za redno, dnevno komunikacijo z izobraževalno institucijo, 

hkrati pa o poteku izobraževanja redno obveščajo ZZ.  

 

Redna komunikacija in izmenjava informacij glede šolanja in obšolskih dejavnosti med nastanitveno 

institucijo, ZZ in UOIM je izrednega pomena. Na kakšen način in kako pogosto bo komunikacija 

potekala, je stvar dogovora med nastanitveno institucijo in ZZ. Priporočljivo je, da ta izmenjava poteka 

tedensko.  

 

Če MBS zaradi slabega počutja ne more v šolo, socialni oz. strokovni delavci obvestijo ZZ in šolo, kjer 

pravočasno odjavijo prehrano. Opravičilo za izostanek od pouka napiše ZZ. 

 

Učne pomoči za MBS izvajajo socialni oz. strokovni delavci nastanitvene institucije, obseg pa je odvisen 

od njihovih razpoložljivih kapacitet. Po potrebi oz. glede na možnosti se v nudenje učne pomoči 

angažira prostovoljce. 

 

Obšolske dejavnosti 

 

Mladoletnikom se zagotovi dostop do prostočasnih dejavnosti, vključno z igro in rekreativnimi 

dejavnostmi, ki so primerne njihovi starosti, v prostorih, kjer so nastanjeni, in do dejavnosti na 

prostem.94 

 

Organizacija obšolskih dejavnosti je odvisna od razpoložljivih kapacitet nastanitvene institucije. 

Strokovni delavci DD Postojna organizirajo različne obšolske dejavnosti, vključujejo MBS v projekte na 

SGLŠ in se povezujejo z društvi (npr. športnimi) v lokalnem okolju. V primerih, ko MBS obiskuje osnovno 

                                                           
94 3. odstavek 15. člena ZMZ-1.  
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šolo, se ga lahko vključi v šolske krožke. MBS, ki so nastanjeni v AD Vič ali IAD Logatec, imajo 

zagotovljene nujne in obvezne aktivnosti (tečaj slovenskega jezika, opismenjevanje …).  

 

Nastanitvena institucija obvesti ZZ o aktivnostih, ki niso del rednega programa. Če ZZ ocenjuje, da 

udeležba na določeni aktivnosti ni v korist MBS, o tem obvesti nastanitveno institucijo.  

 

Različne organizacije organizirajo aktivnosti, ki so prostočasne, integracijske ali ozaveščevalne narave. 

Smotrno je spodbujanje MBS k udeležbi in sodelovanju, razen kadar to ne bi bilo v njihovo korist.  

 

ZZ niso odgovorni za morebitno materialno škodo, ki jo povzroči otrok in nastane npr. v nastanitveni 

instituciji, v okviru aktivnosti itd., saj med naloge ZZ ne sodi dolžnost izvajanja neposredne skrbi za 

MBS.  

 

8.5. Zastopanje mladoletnika brez spremstva na področju varovanja premoženjskih     

        pravic 

 

Davčna številka 

 

ZZ uredi davčno številko MBS na FURS.95 Davčno številko potrebuje zaradi prejemanja žepnine, za 

morebitno odpiranje bančnega računa ipd. 

 

  Žepnina 

 

Prosilec za mednarodno zaščito, ki nima lastnih sredstev za preživetje in mu preživljanje ni zagotovljeno 

kako drugače, ima pravico do mesečne žepnine.96 Trenutno znaša mesečna žepnina 18 evrov. 

 

MBS prejme žepnino en mesec po nastanitvi, o čemer UOIM obvesti ZZ, ki prevzame žepnino in jo 

preda MBS. ZZ je ob predaji žepnine MBS dolžan poskrbeti za to, da MBS s podpisom potrdi prejem, 

kar služi  kot dokazilo o predaji žepnine. Za te namene se lahko uporabi obrazec, ki je del Priloge 5. ZZ 

hrani potrdila in jih predloži poročilu o zastopanju, ki ga posreduje na CSD.    

 

ZMZ-1 določa neizplačilo žepnine, o čemer odloči pooblaščena uradna oseba UOIM, ki v odločbi navede 

razloge za odločitev, pri čemer upošteva posebni položaj prosilca in načelo sorazmernosti. Zoper 

odločbo je mogoč ugovor v treh dneh od njene vročitve.97  Pri MBS mora biti neizplačilo žepnine 

uporabljeno kot skrajni ukrep, delo z njimi pa osredotočeno na redno komunikacijo in vzpostavljanje 

zaupnega odnosa.  

 

Bančni račun 

 

Banke so dolžne odpreti osnovni plačilni račun vsem osebam, ki zakonito bivajo v EU, kar vključuje tudi 

prosilce za mednarodno zaščito. Glede na to, da je bila v preteklosti mnogim državljanom nekaterih 

                                                           
95 Navodila in obrazec so dostopni na spletni strani eDavki - Prijava za vpis podatkov fizične osebe v davčni register 
(pridobitev davčne številke) (durs.si). 
96 21. člen Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem.  
97 3. odstavek 85. člena ZMZ-1.  

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=davcni_register_fo
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=davcni_register_fo
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držav, iz katerih prihajajo tudi prosilci za mednarodno zaščito, zavrnjena možnost odprtja kakršnegakoli 

bančnega računa, je Zagovornik načela enakosti pripravil Informacije o dostopu do bančnih računov za 

tujce, ki zakonito bivajo v EU, ki vključujejo tudi informacije, kaj storiti, če banka računa ne želi odpreti. 

V tej luči je pomembno, da ZZ preuči možnosti in se zavzame, da banka MBS odpre vsaj osnovni plačilni 

račun. ZZ se lahko obrne tudi na socialne oz. strokovne delavce nastanitvene institucije, druge ZZ ali 

UOIM in pridobi informacijo, katere banke so račun pripravljene odpreti.  

 

Preden ZZ pomaga MBS pri odpiranju bančnega računa, je pomembno, da se z njim pogovori o tem, ali 

potrebuje bančni račun, ter s tem povezanih stroških. Prav tako je pomembno, da se ZZ pred odprtjem 

računa pri bankah pozanima o pogojih (višina stroškov pri odprtju, vodenju in zaprtju računa ter drugih 

pogojih), saj se ti med bankami razlikujejo.  

 

V primerih, ko MBS zapusti državo, je pomembno, da ZZ nemudoma obvesti banko, da nima več 

pooblastila za upravljanje z bančnim računom MBS, in uredi zaprtje bančnega računa. Ko MBS dopolni 

18 let, postane poslovno sposoben in lahko samostojno upravlja z računom. Pred nastopom 

polnoletnosti MBS ZZ o tem obvesti banko. Če MBS pred polnoletnostjo prejme pravnomočno odločbo 

v postopku mednarodne zaščite, se ga postavi pod skrbništvo in skrbnik prevzame skrb za upravljanje 

oz. spremljanje bančnega računa. 

 

ZZ vedno opravlja poslovanje na bančnem računu v dogovoru z MBS. Poslovanje mora biti 

transparentno, kar pomeni, da mora ZZ dokazila o dvigu in plačilu oz. nakupu ali izročitvi denarja MBS 

izkazati z dokazili (dokazilo banke, račun za opravljen nakup, potrdilo, da je MBS prejel denarna 

sredstva ...). Navedena dokazila so del poročila o zastopanju MBS, ki ga ZZ posreduje na CSD. 

 

Nakazila iz tujine 

 

ZZ se velikokrat soočajo s situacijo, da jih MBS prosijo, da na svoj račun prejmejo nakazilo iz tujine (npr. 

preko Western Uniona), saj mladoletne osebe te možnosti nimajo. 

 

Glede na to, da prejemanje in pošiljanje denarja v tujino za MBS ni pristojnost ZZ (ZZ ne sme na svoj 

račun prejemati sredstev MBS), je pomembno, da ZZ to pojasni MBS.   

 

Ob tem se je prav tako pomembno zavedati, da je prejemanje denarja s strani MBS lahko povezano s 

potencialnimi zlorabami in trgovanjem z ljudmi, saj ne vemo, kdo je oseba, ki denar pošilja, in kakšen 

namen je v ozadju. 

 

Varno hranjenje denarja in drugega premoženja 

 

V DD Postojna ima MBS možnost hrambe stvari pri strokovnih delavcih (v posebnem prostoru). 

Nekatere sobe so opremljene z omaricami s ključi, prav tako pa imajo strokovni delavci možnost 

zaklepanja sob. 

 

Tudi v AD Vič in IAD Logatec ima MBS možnost varnega shranjevanja denarja oz. drugega premoženja, 

za kar prejme potrdilo. MBS lahko do shranjenih stvari dostopa le v času prisotnosti socialne službe.  

 

http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/03/PRILOGA_Informacije-o-dostopu-do-ban%C4%8Dnih-ra%C4%8Dunov-za-tujce-ki-zakonito-bivajo-v-EU.pdf
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/03/PRILOGA_Informacije-o-dostopu-do-ban%C4%8Dnih-ra%C4%8Dunov-za-tujce-ki-zakonito-bivajo-v-EU.pdf
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Možnost študentskega dela 

 

Študentsko delo lahko opravljajo dijaki, starejši od 15 let, ki se izobražujejo po javno veljavnih 

programih osnovnega, poklicnega in srednjega izobraževanja. Med izredne dijake se štejejo tudi 

udeleženci izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let.  

 

Študentsko delo lahko MBS poišče preko študentskega servisa, kjer si uredi tudi napotnico. Za vpis v 

študentski servis MBS potrebuje številko in datum veljavnosti osebnega dokumenta (izkaznice 

prosilca), davčno številko, številko bančnega računa in dokazilo o statusu dijaka za tekoče leto (potrdilo 

o vpisu, dijaško izkaznico). Napotnico za študentsko delo je treba naročiti pred pričetkom dela. Prav 

tako je pomembno, da zaradi nižje obdavčitve davčnih rezidentov ZZ MBS na FURS uredi davčno 

rezidentstvo v Sloveniji (pogoj je, da MBS prebiva  v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu).98  

                                                           
98 Obrazec je na voljo: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/rezid_st_prihod.i.sl.pdf 

 

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/rezid_st_prihod.i.sl.pdf
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9.   VIRI 
 

Pravni viri 

 

● Družinski zakonik (DZ) (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C in 

200/20 – ZOOMTVI);  

● General Comment No. 6: Treatment of unaccompanied and separated children  outside their 

country of origin, 2005; 

● Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 

38/16, 27/17, 23/20, 91/20 in 95/21);  

● Konvencija ZN o otrokovih pravicah, 1989; 

● Konvencija ZN o statusu beguncev, 1951; 

● Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; Zakon o ratifikaciji konvencije 

(Uradni list RS, št. 33/1994) 

● Listina EU o temeljnih pravicah (Uradni list EU 2012/C 326/02); 

● Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega stavka drugega odstavka ter tretjega 

odstavka 10.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 62/19); 

● Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav (Uradni list RS, št. 38/19); 

● Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva 

(Uradni list RS, št. 167/21); 

● Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v 

Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 

173/21); 

● Protokol o statusu beguncev, 1967;  

● Protokol proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo 

Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu; Zakon o ratifikaciji 

protokola (Uradni list RS, št. 48/2004); 

● Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, 

ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu; 

Zakon o ratifikaciji protokola (Uradni list RS, št. 48/2004);  

● Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2013 o položaju mladoletnikov brez 

spremstva v EU (2012/2263(INI)) (UL C 93, 9.3.2016, str. 165–173); 

● Uredba o hišnem redu azilnega doma (Uradni list RS, št. 173/21); 

● Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito (Uradni 

list RS, št. 173/21); 

● Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu 

zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva (Uradni 

list RS, št. 163/21); 

● Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a);  

● Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15);  

● Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD, Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 

– ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 22/19); 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7556
https://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html
https://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/73241a9c65/Konvencija-o-otrokovih-pravicah.pdf
https://www.unhcr.org/si/wp-content/uploads/sites/25/2017/06/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1994-02-0041?sop=1994-02-0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=SL
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU1851
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU1851
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1974
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14293
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14293
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3ae4.html
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0050/zakon-o-ratifikaciji-protokola-proti-tihotapljenju-migrantov-po-kopnem-morju-in-zraku-ki-dopolnjuje-konvencijo-zdruzenih-narodov-proti-mednarodnemu-organiziranemu-kriminalu-mptmok
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0050/zakon-o-ratifikaciji-protokola-proti-tihotapljenju-migrantov-po-kopnem-morju-in-zraku-ki-dopolnjuje-konvencijo-zdruzenih-narodov-proti-mednarodnemu-organiziranemu-kriminalu-mptmok
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0050/zakon-o-ratifikaciji-protokola-proti-tihotapljenju-migrantov-po-kopnem-morju-in-zraku-ki-dopolnjuje-konvencijo-zdruzenih-narodov-proti-mednarodnemu-organiziranemu-kriminalu-mptmok
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0048?sop=2004-02-0048
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0048?sop=2004-02-0048
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-02-0048?sop=2004-02-0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0387&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0387&from=SL
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8350
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8348
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8334
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8334
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6225
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54/21);  
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● Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
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● Zakon o tujcih (ZTuj-2) (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.). 
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Priloga 1: Seznam in kontakti relevantnih institucij in organizacij  
 

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo 

migrantov (tudi Azilni dom Vič) 

Recepcija Azilnega doma Vič 

Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana 

01 200 84 01, gp.uoim@gov.si 

01 200 84 00 

Izpostava Azilnega doma v Logatcu Blekova vas 60, 1370 Logatec 

070 131 524 (socialna služba), lea.pigner@gov.si 

Dijaški dom Postojna (deluje v okviru Srednje 

gozdarske in lesarske šole Postojna) 

Tržaška 36, 6230 Postojna 

030 384 788 (strokovni delavci), 05 850 10 34 

(SGLŠ šola), mbspostojna@gmail.com 

Center za socialno delo Ljubljana, enota 

Ljubljana Vič - Rudnik 

Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana 

01 200 2140, gpcsd.ljvic@gov.si 

Ministrstvo za notranje zadeve RS 

Direktorat za migracije 

 

Sektor za postopke mednarodne zaščite 

Oddelek za operativne zadeve 

 

 

 

Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana 

01 428 46 80, gp.mnz@gov.si, spmz.mnz@gov.si 

 

Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana 

01 428 50 82, spmz.mnz@gov.si  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, Direktorat za družino 

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana 

01 369 75 00, gp.mddsz@gov.si 

Ljudska univerza Postojna 

 

Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna 

05 721 12 80, 041 383 940 

lu-postojna@zavod-znanje.si 

UNHCR predstavništvo za Srednjo Evropo UNHCR Representation for Central Europe 
Felvinci út 27, 1022 Budapest, Hungary 
+ 36 1 336 3060, hunbu@unhcr.org 

Slovenska filantropija 

 

Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

01 430 12 88, info@filantropija.org 

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic 

in okolja  

Metelkova 6, 1000 Ljubljana 

01 521 18 88, 051 681 181, pic@pic.si 

Inštitut za afriške študije Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana 

01 241 02 90, 051 321 193  

info@african-studies.org 

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z 

ljudmi  

p.p. 1646, 1001 Ljubljana 

080 17 22, info@drustvo-kljuc.si 

Društvo za nenasilno komunikacijo 

 

Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana 

01 4344 822, 031 770 120, info@drustvo-dnk.si 

Varuh človekovih pravic RS 

 

Dunajska 56, 1000 Ljubljana 

01 475 00 50, 080 15 30, info@varuh-rs.si 

Zagovornik načela enakosti  

 

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana 

01 4735 531, 080 81 80, gp@zagovornik-rs.si 
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Priloga 2: Poročilo za izplačilo nagrade in potnih stroškov zakonitim 

zastopnikom (za Ministrstvo za notranje zadeve)99  
 

 
Podatki o zakonitem zastopniku: 

 
Ime in priimek mladoletnika:  _____________________________________________ 

 Datum 
zastopanja 

Čas 
zastopanja 

Čas čakanja 
na zastopanje 

Kraj 
zastopanja 

Namen 
zastopanja 

Potni stroški 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 
Priloge: 

1.    

2.    

3.    

4.    

S svojim podpisom jamčim, da so podatki, ki sem jih navedel/a, resnični. 

S svojim podpisom soglašam, da ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obdeluje 

navedene podatke za namen izplačila nagrade za zakonito zastopanje, kot je določeno 

v 5. členu Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom 

mladoletnikov brez spremstva (Uradni list RS, št.167/21). 

 

Podpis zakonitega zastopnika:    

Kraj in datum:    

                                                           
99 Priloga je del Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva. 

POROČILO ZA IZPLAČILO NAGRADE IN POTNIH STROŠKOV ZAKONITIM ZASTOPNIKOM 

 

 
Ime in priimek:      

Naslov:   

Davčna številka:     

Naziv in naslov banke:     

Transakcijski račun:    
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Priloga 3: Primer potrdila o zastopanju mladoletnika brez spremstva (priloga 

poročilu za Ministrstvo za notranje zadeve) 
 

POTRDILO O ZASTOPANJU MLADOLETNIKA/CE BREZ SPREMSTVA 

 

Ime in priimek zakonite/ga zastopnice/ka: ________________________________________________ 

Ime in priimek mladoletnika/ce brez spremstva: ___________________________________________ 

Kraj zastopanja (institucija): ___________________________________________________________ 

Namen zastopanja: __________________________________________________________________ 

Datum zastopanja: ___________________________________________________________________ 

Čas zastopanja (od do): _______________________________________________________________ 

 

Potrdilo se izdaja na željo zakonite/ga zastopnice/ka. 

 

____________________________                                                            

(kraj, datum)                  

___________________________ 

(ime in priimek predstavnice/ka institucije) 

___________________________ 

 (podpis predstavnice/ka institucije) 

___________________________ 

 (žig institucije) 
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Priloga 4: Poročilo o delu zakonitega zastopnika (za center za socialno delo) 

POROČILO O DELU ZAKONITE/GA ZASTOPNICE/KA 

 
Podatki o zakoniti/em zastopnici/ku: 

 
Ime in priimek:____________________________________________________________________ 
 
Naslov:__________________________________________________________________________ 
 

 
Ime in priimek mladoletnika/ce:_______________________________________________________ 
Št. odločbe CSD: _______________________, datum prenehanja zastopanja _______________  in 

razlog _____________________________________ 

 Datum 
zastopanja 

Namen  
zastopanja 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Priloge: 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

 

S svojim podpisom jamčim, da so podatki,   Potrjujem, da sem seznanjen/a z 

ki sem jih navedel/la, resnični.         vsebino poročila.                                                                                             

Podpis zakonite/ga 
zastopnice/ka:   
 
________________________                                      

                          Podpis mladoletnika/ce brez spremstva: 
 

              _________________________             
                  

Kraj in datum: ____________________________ 
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Priloga 5: Potrdilo o predaji žepnine mladoletniku brez spremstva (priloga 

poročilu za center za socialno delo) 

 

POTRDILO O PREDAJI ŽEPNINE MLADOLETNIKU/CI BREZ SPREMSTVA 

 

Mladoletnik/ca brez spremstva (ime in priimek)___________________________________ 

Zakonita/i zastopnica/k (ime in priimek)_______________________________________ 

 

Žepnina za 

mesec, leto 

Datum predaje 

žepnine 

Višina žepnine Podpis MBS Podpis ZZ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



51 
 

Priloga 6: Primer pooblastila drugemu zakonitemu zastopniku ali nastanitveni 

instituciji (priloga poročilu za center za socialno delo) 

 

POOBLASTILO  

 

Spodaj podpisan/a ______________________ (ime, priimek), rojen/a _____________ (datum), 

zakonita/i zastopnica/k mladoletnice/ka brez spremstva ___________________ (ime, priimek), 

rojene/ga _________________ (datum), 

 

pooblaščam _______________________________ (druga/i zakonita/i zastopnica/k ali institucija) za 

____________________________________________________________ (naloga). 

 

Pooblastilo velja do: _______________________ (datum). 

 

Kraj, datum                         Podpis zakonite/ga zastopnice/ka: 

______________________                                                         _____________________________ 

 

 

_____________________ (ime in priimek ZZ oz. strokovne/ga delavke/ca nastanitvene institucije), se 

strinjam s prevzemom pooblastila . 

 

Pooblastilo sem osebno prevzel dne _________________ . 

 

Podpis: _____________________________________ .  
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Priloga 7: Napotki glede varnega posredovanja pošte iz izvorne države  
 

Z namenom zagotavljanja varnosti in varovanja osebnih podatkov MBS je izrednega pomena, da se 

dokumenti in dokazila MBS iz izvorne države v Slovenijo posredujejo na varen in zanesljiv način.  

 

Kopije dokumentov in dokazil 

Pri posredovanju dokumentov in dokazil iz izvorne države obstaja možnost, da dokumenti v RS ne bodo 

prispeli. Zato je izrednega pomena, da pošiljatelj pred posredovanjem dokumentov in dokazil naredi 

kopije in jih v elektronski verziji posreduje MBS, ZZ ali pravnemu pooblaščencu.  

 

Ovojnica 

Pri posredovanju dokumentov in dokazil je treba, če je mogoče, zagotoviti, da osebni podatki MBS ne 

bodo razvidni na zunanji strani ovojnice, saj bi s tem lahko akterjem preganjanja razkrili, da se MBS 

nahaja v RS. Zato je priporočljivo, da se morebitne dokumente in dokazila naslovi na ime in naslov 

pravnega pooblaščenca, če ga MBS v postopku ima. Na notranji strani ovojnice naj bo jasno navedeno, 

komu je ovojnica namenjena. Če MBS v postopku nima pravnega pooblaščenca, naj bo pošta 

naslovljena na nastanitveno institucijo in na zunanji strani ovojnice naj bo jasno označeno, komu je 

namenjena. V nasprotnem primeru osebje nastanitvene institucije, kjer je MBS nastanjen, ne bo 

vedelo, komu je pošiljka namenjena.   

 

Varna pošta 

Pri posredovanju dokumentov in dokazil je priporočljivo, da se uporabijo storitve varne in hitre pošte 

(npr. DHL). V vsakem primeru je potrebno ovojnico z dokumenti in dokazili posredovati na način, ki 

omogoča sledenje pošiljki. MBS mora zagotoviti številko za sledenje ovojnici, saj bo le tako mogoče 

spremljati, kdaj ovojnica prispe in kje se nahaja v primeru napačne vročitve.  

 

Prispele dokumente in dokazila se pokaže MBS, da pojasni, kaj dokumenti so in kaj izkazujejo.100 Nato 

jih mora ZZ ali morebitni pravni pooblaščenec v najkrajšem možnem času posredovati MNZ, pred tem 

pa narediti fotokopije dokumentov in dokazil, ki služijo kot dokazilo v primeru, če bi se pošta izgubila.  

 

V kolikor se dokumente in dokazila posreduje po pošti, je potrebno dokumentacijo nasloviti na naslov: 

MNZ, Direktorat za migracije, Sektor za postopke mednarodne zaščite, Štefanova ulica 2, 1501 

Ljubljana. Na ovojnici naj bo navedeno ime osebe, ki vodi postopek MBS (odločevalec), ali številka 

zadeve. Ovojnica naj bo poslana s povratnico. V takem primeru ima MBS oz. ZZ ali morebitni pravni 

pooblaščenec dokazilo, da je bila pošiljka oddana. Dokumente lahko MBS predloži osebno na osebnem 

razgovoru ali pa jih ZZ oz. pravni pooblaščenec osebno prinese na MNZ, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana, 

ali na naslov: Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana. V takem primeru naj ZZ od pristojne osebe 

zahteva potrdilo o prevzetih dokumentih.  

 

                                                           
100 Mogoče so nekateri dokumenti (npr. slike, pisma staršev) namenjeni samo MBS in ne postopku; te je treba 

izročiti MBS in jih ne posredovati MNZ. 


