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Begunec/begunka

Oseba, ki je zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem
zaradi rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni
družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju, 
zunaj države, katere državljan je, in ne more ali zaradi strahu
noče uživati varstva te države.



Azil/mednarodna zaščita

Zaščita, zatočišče, ki ga država dodeli tujcem, če oceni, da bi vrnitev v 
njihovo izvorno državo ogrozila njihovo varnost ali fizično integriteto, in 
to zaradi rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni 
skupini ali političnemu prepričanju.

Ta zaščita vključuje zlasti pravico do prebivanja v tuji državi, pravice, ki 
pripadajo beguncem na podlagi Ženevske konvencije, ter pravice, ki so 
zagotovljene z zakonom o azilu /mednarodni zaščiti. V slovenski 
zakonodaji je skladno s prilagajanjem le-te evropski pojem mednarodna 
zaščita zamenjal dotlej veljavni pojem azil.



Mednarodna zaščita 

Mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji pomeni status 
begunca in status subsidiarne oblike zaščite.



Status begunca …

… se prizna državljanu tretje države, ki je zaradi utemeljenega 
strahu pred preganjanjem, temelječim na rasi, veri, narodni 
pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali 
določenem političnem prepričanju, zunaj države, katere 
državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati 
varstva te države ali osebi brez državljanstva, ki je zunaj 
države, kjer je imela običajno prebivališče, in se zaradi 
utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v to državo.



Status subsidiarne zaščite ...

… se prizna državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, ki ne 
izpolnjuje pogojev za status begunca, če obstaja utemeljen razlog, da bi 
bil ob vrnitvi v izvorno državo ali državo zadnjega običajnega bivališča, 
če gre za osebo brez državljanstva, soočen z utemeljenim tveganjem, da 
utrpi resno škodo, ki zajema:

• smrtno kazen ali usmrtitev,

• mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kazen za prosilca 
v izvorni državi,

• resno in individualno grožnjo za življenje ali za osebnost civilista 
zaradi samovoljnega nasilja v razmerah mednarodnega ali 
notranjega oboroženega spopada.



Prosilec/prosilka za azil oz. mednarodno zaščito

Oseba, ki trdi, da je begunka/begunec in v določeni državi, ki 
ni njena domača, zaprosi za mednarodno zaščito ter čaka na 
odločitev. Medtem se je ne sme prisiliti, da se vrne v svojo 
državo. Osebe, za katere se med postopkom ugotovi, da niso 
begunci in ne potrebujejo mednarodne zaščite, pristojni 
organi vrnejo nazaj v njihovo matično državo.



Načelo prepovedi vračanja (non-refoulement) 

Država ne sme begunca ali prosilca za azil izgnati oz. prisilno 
vrniti v državo, kjer je njegovo življenje ali svoboda ogrožena 
zaradi njegove rase, vere, državljanstva, pripadnosti določeni 
družbeni skupini ali določenega političnega prepričanja. Prav tako 
ga ne sme vrniti, če bi v tej državi bil v nevarnosti nečloveškega in 
ponižujočega ravnanja ali če gre za državo s sistemsko 
pomanjkljivim azilnim sistemom. Država prav taka ne sme vračati v 
sicer "varno državo", če bi bil posameznik v nevarnosti nadaljnjega 
vračanja v državo, ki ni varna država. 



Dublinska uredba

Določa, katera država članica je odgovorna za obravnavanje prošnje 
za azil - navadno je to država, kjer je prosilec za azil vstopil v EU. Če se 
preseli v drugo državo članico Evropske unije, ga ta lahko vrne v to prvo 
državo, ki je v njihovem primeru zadolžena za izvajanje azilnega 
postopka. Dublinska uredba velja v vseh državah članicah Evropske 
unije ter na Norveškem in v Švici. Dublinski sistem deluje na podlagi 
domneve, da glede na to, da azilna zakonodaja in postopki v državah 
članicah temeljijo na enakih skupnih standardih, prosilcem za azil v 
vseh državah članicah zagotavljajo podobno stopnjo zaščite. V resnici se 
azilna zakonodaja in postopki med posameznimi državami močno 
razlikujejo, kar pomeni, da so prosilci za azil v posameznih državah 
članicah obravnavani drugače.



Ekonomska/i migrant/ka

Kdor potuje v druge države ali območja, da si izboljša 
materialne ali socialne razmere ter omogoči nove priložnosti 
zase in za svoje družine.



Schengensko območje

26 evropskih držav, ki so odpravile svoje notranje meje in s 
tem tudi mejni nadzor med posameznimi državami znotraj 
območja, okrepile pa so varovanje zunanjih meja z državam 
zunaj območja.



Začasna zaščita

Postopek zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih 
oseb, ki se ne morejo vrniti v svojo državo. V takih razmerah ni 
praktično in izvedljivo ugotavljati za vsakega prosilca posebej 
upravičenosti do mednarodne zaščite. Zaradi tega je morda 
nujno zagotoviti splošno začasno zaščito vsem pripadnikom 
določene večje skupine: npr. trenutno bi to lahko bila 
mednarodna zaščita vseh, ki prihajajo iz Sirije. Julija 2001 je EU 
sprejela direktivo o začasni zaščiti (Temporary Protection
Directive), ki bi omogočila podelitev takšne zaščite. Obstoj 
množičnega prihoda mora s sklepom ugotoviti Svet EU.



Varne in zakonite poti

Amnesty International (in druge mednarodne in nevladne 
organizacije) pozivajo države članice EU, naj ponudijo več 
varnih in zakonitih poti, ki bi jih lahko uporabili begunci, da bi 
pridobili zaščito. Med te sodijo preseljevanje, humanitarni 
sprejem beguncev, humanitarne vize, združevanje družin, pri 
čemer se ne sme »družina« dojemati ozko, ampak mora 
vključevati tudi razširjene družine, ne le nuklearne.



Trgovina z ljudmi

Nedovoljena dejavnost, pri kateri gre za preprodajanje ljudi, z 
namenom izkoriščanja za prostitucijo ali druge oblike spolnih 
zlorab, dela na črno, suženjstva, služabništva, trgovine z organi 
ali vpeljevanjem v kriminalno dejavnost.



Otroci brez spremstva

Otroci mlajši od 18 let, ki se nahajajo zunaj matične države in 
so brez spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov.



Obnavljanje družinskih vezi

Izvaja služba Rdečega križa Slovenije, ki je članica Mreže za 
obnavljanje družinskih vezi.

V ta namen služba sodeluje pri iskanju pogrešanih oseb, 
prenaša družinska sporočila in sodeluje pri obnavljanju 
družinskih vezi. Kot sestavni del Mreže ODV služba tudi 
pomaga pri pojasnjevanju usode pogrešanih oseb in sodeluje z 
vladnimi in nevladnimi organizacijami na področju dela. 



Dovoljenje za zadrževanje

Je dovoljenje, da tujec začasno ostane v Sloveniji, če njegov 
izgon mi mogoč če bi bilo zaradi tega ogroženo njegovo 
življenje ali svoboda, če nima veljavne potne listine, zaradi 
njegovega zdravstvenega stanja, obiskovanja šole, če ga država 
kamor se ga vrača ni pripravljena sprejeti, če ni mogoče 
organizirati prevoza, ali vrnitev ni možna zaradi naravnih 
nesreč, v primeru mladoletnika brez spremstva, če to zahteva 
skrbnik za posebni primer. 



Dovoljenje za zadrževanje

• izda policija za šest mesecev, dovoljenje se lahko podaljša,

• policija lahko določi kraj prebivanja,

Pravice:

• nujno zdravstveno varstvo, osnovna oskrba, pravica do osnovnega 
šolstva za šoloobvezne mladoletnike,

• denarna socialna pomoč –

• pogoj je sodelovanje s policijo.



Pravice prosilcev za mednarodno zaščito
Nastanitev: pravica do osnovne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem 
domu ali njegovi izpostavi. Obsega nastanitev, prehrano, obleko in 
obutev in higienske potrebščine. Prosilci, ki so nastanjeni v azilnem 
domu in njegovi izpostavi in so brez lastnih sredstev za preživljanje, so 
upravičeni do mesečne žepnine, pri nastanitvi na zasebnem naslovu do 
finančne pomoči.

Zdravstveno varstvo: nujno medicinsko pomoč in nujni reševalni prevoz 
po odločitvi zdravnika ter pravico do nujne zobozdravstvene pomoči; 
nujno zdravljenje po odločitvi lečečega zdravnika; zdravstveno varstvo 
žensk: kontracepcijska sredstva, prekinitev nosečnosti, zdravstveno 
oskrbo v nosečnosti in ob porodu. Posebna komisija lahko odobri 
dodaten obseg za ranljivo osebo s posebnimi potrebami.



Pravice prosilcev za mednarodno zaščito

Zaposlitev in delo: prosilec lahko opravlja delo, če je njegova 
istovetnost nesporno ugotovljena. Z delom lahko prične devet mesecev 
po vložitvi prošnje, če mu v tem času ni bila vročena odločitev 
pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati prosilcu. 

Izobraževanje: pravica do osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako se 
prosilcem omogoči, mladoletnim prosilcem pa zagotovi dostop do 
izobraževanja na poklicnih in srednjih šolah pod pogoji, ki veljajo za 
državljane RS. Prav tako se pod takšnimi pogoji prosilcem omogoči 
dostop do visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja.



Integracija

Za pojmovanje procesov vključevanja migrantov v novo 
družbeno okolje se danes najpogosteje uporablja izraz 
INTEGRACIJA.

INTEGRACIJA JE …

… dvosmerni proces prilagajanja s strani migrantov kot tudi s 
strani družbe sprejemnice na številnih ravneh, predvsem na 
ekonomski, socialni, kulturni, verski, politični.



Pravice oseb z mednarodno zaščito
• Informacije o statusu, pravicah in obveznostih oseb z mednarodno 

zaščito v Republiki Sloveniji,

• prebivanje v Republiki Sloveniji,

• prebivanje v nastanitvenih kapacitetah ministrstva, 

• finančno nadomestilo za privatno namestitev, 

• zdravstveno varstvo,

• socialno varstvo, 

• izobraževanje,

• zaposlovanje in delo, 

• podpora pri integraciji.



Ministrstvo za notranje 
zadeve Republike Slovenije

Direktorat za upravne notranje 
zadeve, migracije in naturalizacijo
Urad za migracije

Policija

Sektor za 
nastanitev, oskrbo 
in integracijo

Sektor za statusne 
zadeve 

Sektor za 
migracijsko 
politiko in 
zakonodajo

Azilni dom

Center za 
tujce



Statistični podatki

Okoli 175 milijonov ljudi je ob koncu 20 stoletja živelo izven 
matične države (3 % svetovne populacije ali eden izmed 
štiridesetih Zemljanov).

Med njimi je bilo okoli 15,6 milijona beguncev in 27,5 milijona 
notranje razseljenih oseb (trenutno je v svetu skoraj 60 
milijonov beguncev – največ po drugi svetovni vojni).





Statistični podatki (2016):

Število prosilcev za mednarodno zaščito: 1308 (od tega 124 relokacija).

Glavne države izvora:

• Afganistan: 419,

• Sirija: 281,

• Irak: 120,

• Pakistan: 104,

• Iran: 78,

• Turčija 60.



Statistični podatki (2016):

• 170 priznanih statusov mednarodne zaščite,

• 96 zavrnjenih prošenj,

• 621 ustavitev postopka,

• 249 zavrženih prošenj.



Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


