
UREDBA
o načinu zagotavljanja pravic osebam z 

začasno zaščito

Poudarki, pomembni za lokalne skupnosti



Pravice, ki gredo osebam z začasno zaščito po ZZRO za 
čas trajanja zaščite so pravice do:

• začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji;

• nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za 
zasebno nastanitev;

• zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja;

• denarne pomoči, žepnine;

• združevanja družine;

• brezplačne pravne pomoči;

• obveščenosti o pravicah in dolžnostih;

• pomoči pri uveljavljanju pravic iz tega zakona.



Denarna  pomoč za zasebno nastanitev
Osebam, ki bivajo na zasebnem naslovu, se dodeli denarna pomoč za zasebno nastanitev.

5. člen uredbe (poudarki)

(postopek za dodelitev denarne pomoči za zasebno nastanitev)

Postopek za dodelitev denarne pomoči za zasebno nastanitev se začne na zahtevo osebe z
začasno zaščito in se vloži pri uradu na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

Zahtevku se priložijo kopija najemne pogodbe za prostore, v katerih bo oseba nastanjena,
izpis prilivov na vseh bančnih računih vlagatelja, njegovih družinskih članov in zavezancev, ki
so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, za zadnje tri
mesece pred mesecem vložitve zahtevka ter druga dokazila o dejstvih, ki vplivajo na
upravičenost in odmero. Oseba, ki ne more predložiti izpisov prilivov na bančnih računih, o
tem poda izjavo.

Če oseba z začasno zaščito biva brezplačno na zasebnem naslovu, namesto najemne
pogodbe iz prejšnjega odstavka priloži kopijo dogovora o uporabi nepremičnine. Iz
dogovora mora izhajati obdobje uporabe nepremičnine in dogovor o mesečnem plačilu
stroškov, ki nastanejo v povezavi z uporabo nepremičnine.

Denarna pomoč za zasebno nastanitev se dodeli za tri mesece oziroma za čas trajanja
najemne pogodbe oziroma dogovora o uporabi nepremičnine, če je ta krajši od treh
mesecev.



9. člen
(višina in izplačevanje denarne pomoči za zasebno nastanitev)

Višina mesečne denarne pomoči za zasebno nastanitev se določi glede na število družinskih članov
osebe z začasno zaščito. Določi se v naslednjem odstotku od osnovnega zneska minimalnega
dohodka, določenega s predpisi o socialno varstvenih prejemkih, veljavnega na dan vložitve
zahtevka za denarno pomoč za zasebno nastanitev:

Denarno pomoč za zasebno nastanitev izplačuje urad mesečno na transakcijski račun osebe z
začasno zaščito oziroma z njenim soglasjem in soglasjem najemodajalca nepremičnine oziroma
osebe, ki je sklenila dogovor o uporabi nepremičnine, namenjene bivanju (v nadaljnjem besedilu:
nepremičnina), na transakcijski račun najemodajalca oziroma osebe, ki je sklenila dogovor o oddaji
nepremičnine v uporabo.

število družinskih članov odstotek osnovnega zneska

minimalnega dohodka

1 100 %

2 130 %

3 160 %

4 190 %

5 210 %

6 230 %

7 ali več 250 %



Pravica do zdravstvenega varstva
27. Člen ZZZRO

(pravica do zdravstvenega varstva)

Osebe z začasno zaščito imajo pravico do:

▪ nujne medicinske pomoči in nujnega reševalnega prevoza ter pravico do nujne zobozdravstvene 
pomoči;

▪ nujnega zdravljenja po odločitvi lečečega zdravnika;

▪ neodložljivih storitev specialistično ambulantnih in bolnišničnih dejavnosti;

▪ zdravstvenega varstva žensk;

▪ obveznih zdravstvenih pregledov pred vključitvijo v izobraževanje in v času izobraževanja v osnovni 
oziroma srednji šoli, enako kot to velja za državljane Republike Slovenije

12. člen Uredbe
(pravica do zdravstvenega varstva)

Oseba z začasno zaščito uveljavlja zdravstvene storitve z izkaznico osebe z začasno zaščito.

Stroške zdravstvenih storitev iz zakona krije urad. Pri čemer mora vsak izvajalec mora predložiti zraven
računa podpisano izjavo odgovorne osebe, da so zdravstvene storitve opravljene v skladu s 27. členom
zakona.



Pravica do dela 
28. člen ZZZRO

(pravica do dela)

• Osebe z začasno zaščito so glede pravice do dela izenačene z begunci v skladu s 
predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo tujcev (torej se lahko zaposlijo, prijavijo 
na ZRSZ, hodijo na usposabljanja…)

• Osebe z začasno zaščito se lahko vključujejo tudi v programe usposabljanja 
oziroma opravljajo pripravništvo v skladu s predpisi.

• Stroške, ki nastanejo v zvezi z uveljavljanjem pravic oseb z začasno zaščito iz 
prvega in drugega odstavka, krije vsakokratni delodajalec.

• Vendar pa te osebe lahko uveljavljajo pravice iz prejšnjih odstavkov le v času 
trajanja začasne zaščite.



Pravica do izobraževanja
Osebe z začasno zaščito, ki so stare manj kot 18 let, imajo pod enakimi pogoji kot državljani
Republike Slovenije pravico do:

- vključitve in zaključka osnovnošolskega izobraževanja in

- vključitve in zaključka nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega in
splošnega izobraževanja za pridobitev javno veljavne izobrazbe v javnih in zasebnih šolah,
ki se financirajo iz javnih sredstev, če so ob vključitvi v izobraževanje stare manj kot 18 let
in izpolnjujejo vpisne pogoje.

16. Člen Uredbe

(vključevanje v programe za predšolske otroke)

Če je otrok vključen v program za predšolske otroke, ki ga izvaja javni ali zasebni vrtec, se
znižano plačilo za starše, ki imajo status začasne zaščite, določi pod pogoji, ki veljajo za
tujce, v zakonu, ki ureja vrtce, in v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev.

Starši, ki jim pripada pravica do denarne pomoči ali pravica do žepnine v skladu z zakonom
in to uredbo, so za čas trajanja te pravice oproščeni plačila za vrtec. Sredstva v višini cene
programa vrtcu krije državni proračun na podlagi mesečnega zahtevka.



17. člen Uredbe
(vključevanje v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega 

izobraževanja in splošnega izobraževanja in višjega strokovnega izobraževanja)

• O vpisu oseb z začasno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti, v programe 
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, splošnega 
izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja odloča izbrana šola.

• Ne glede na določbe pravilnikov, ki urejata vpis v srednje šole in višje strokovno izobraževanje, se lahko 
oseba z začasno zaščito vpiše v izobraževalne in študijske programe tudi med šolskim oziroma 
študijskim letom, če ima šola razpoložljiva mesta.

• Zaradi vpisa oseb z začasno zaščito, ki kandidirajo za vpis v programe z omejitvijo vpisa, se lahko 
razpišejo dodatna mesta. 

19. In 20. člen 

(šolska prehrana, brezplačen prevoz)

Oseba z začasno zaščito, ki se vpiše v osnovno šolo ali srednjo šolo ter se redno izobražuje, ima pravico do
brezplačne malice in kosila. Sredstva za malice in kosila iz tega člena zagotovi ministrstvo, pristojno za
izobraževanje.

Učenci z začasno zaščito imajo pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni
šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in
46/16 – ZOFVI-K).

Osnovna šola lokalni skupnosti posreduje podatke o številu učencev z začasno zaščito, ki so upravičeni do 
brezplačnega prevoza. Lokalna skupnost do 15. dne v mesecu ministrstvu, pristojnemu za izobraževanje, 
posreduje zahtevek za povrnitev stroškov prevoza. Zahtevek vsebuje podatke o številu učencev z začasno 
zaščito, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, in opravljenih relacijah prevozov.



Pravica do denarne pomoči
• Osebe z začasno zaščito, ki ne bivajo v nastanitvenih centrih in so brez

dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi
Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, so upravičene do denarne
pomoči.

• Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči po tem zakonu se
upošteva osnovni znesek minimalnega dohodka, določen s predpisi s
področja socialnega varstva, in dohodek, ugotovljen na način, ki je s
predpisi s področja socialnega varstva določen za ugotavljanje
upravičenosti do denarne socialne pomoči.

• Višina denarne pomoči se za osebo z začasno zaščito, ki nima dohodkov in
drugih prejemkov ter zavezancev, ki so jo v skladu s predpisi Republike
Slovenije dolžni in zmožni preživljati, določi v višini minimalnega dohodka.

• Denarna pomoč se odmeri za 6 mesecev.
• Postopek se začne enako kot za pravico do denarne pomoči za bivanje na

zasebnem naslovu.



Pomoč pri uveljavljanju pravic

• Urad lahko zagotavlja pomoč pri uveljavljanju pravic osebam z
začasno zaščito tudi s pomočjo nevladnih organizacij in drugih
pogodbenih izvajalcev.

• Osebe z začasno zaščito so zaradi pomoči pri uveljavljanju pravic
upravičene do programa učenja slovenskega jezika oziroma do
enotnega programa v obsegu, kot ga imajo upravičenci iz prvega
odstavka 4. člena Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programa
pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske Unije
(Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21).


