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Usmerjenost v skupnost

Vodnik
Slovenija

UVOD

Ta priročnik je nastal v okviru projekta “STIRE: Podpora integraciji preseljenih”, ki se 
izvaja v Avstriji, na Irskem, v Italiji, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji. Cilj projekta 
je olajšati vključevanje beguncev, ki so naseljeni v eni od držav EU, tako pred odho-
dom kot po prihodu. Informacije v tem priročniku pa veljajo tudi za druge begunce.

V tem priročniku najdete osnovne informacije o podpornih storitvah za pomoč 
beguncem, pridobivanju socialnih in zdravstvenih storitev, učenju jezika in novih 
znanj, začetku dela, ustalitvi in uspešnemu napredovanju v življenju. Priročnik ne 
vsebuje podrobnih postopkov, temveč služi kot izhodišče in referenca glede razpo-
ložljive pomoči in podpore.

Dodatne informacije o mednarodni zaščiti (statusu begunca), postopku naselitve 
in drugih koristnih informacijah za begunce v eni od držav STIRE najdete na sple-
tnem naslovu stire.org.

Priročnik je obenem vir koristnih informacij za pomočnike v lokalnih skupnostih 
v eni od omenjenih držav, ki delajo z begunci, in ponuja osnovne informacije ter 
seznam virov in kontaktov, s pomočjo katerih bo proces integracije lažji in uspešnejši 
za vse vpletene.
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 NASTANITEV

1. Nastanitev
1.1  SPREJEM

Ko se boste preselili v Slovenijo, boste nastanjeni v integracijski hiši ali v zasebni 
nastanitvi, ki jo priskrbi in financira Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov. V 
integracijski hiši lahko brezplačno bivate največ eno leto, odvisno od pogodbe. V 
tem času se boste udeležili orientacijskega programa in spoznavali slovensko kulturo 
in jezik. Namen nastanitve v integracijski hiši je omogočiti intenzivno integracijo 
osebam z mednarodno zaščito, ne da bi se morale ukvarjati z iskanjem nastanitve, 
pri čemer se udeležujejo programov integracije, si priskrbijo dokumente, začnejo 
iskati službo, se naučijo slovenskega jezika in si poskušajo ustvariti socialno omrežje.

Kontakti in viri

Vladne službe:
• Urad vlade Republike 

Slovenije za oskrbo in 
integracijo migrantov  
Cesta v Gorice 15  
1000 Ljubljana 
Tel: 01 200 84 01 
e-pošta: gp.uoim@gov.si

Spletne strani:
• https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-

sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-
migrantov/
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1.2  VLADNO FINANCIRANA/SUBVENCIONIRANA NASTANITEV

Po poteku pogodbe boste morali zapustiti integracijsko hišo in poiskati lastno nasta-
nitev, vendar boste 18 mesecev dobivali finančno pomoč, če nimate drugih prihod-
kov. Če v tem obdobju redno obiskujete tečaj slovenskega jezika, lahko finančno 
pomoč podaljšate še za 18 mesecev. Po treh letih se vaša pravica do finančne pomoči 
izteče in nastanitev boste morali plačevati sami. Kot begunec imate pravico do soci-
alnih stanovanj, ki jih upravlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, če izpolnjujete 
zahtevane pogoje.

Kontakti in viri

Vladne službe:
• Stanovanjski sklad 

Republike Slovenije
• Poljanska cesta 31
• 1000 Ljubljana
• Tel: 01 4710 500
• e-pošta: ssrsinfo@ssrs.si

Spletne strani:
• https://ssrs.si/

1.3  NAJEM STANOVANJA/HIŠE

Najpogostejši način iskanja stanovanja je prek spletnih oglasov  
(https://www.nepremicnine.net/, https://www.bolha.com/oddaja-stanovanja,  
http://oglasi.svet24.si/oglasi/nepremicnine/stanovanje?page=1. Stanovanje ali hišo 
vam lahko poiščejo tudi nepremičninske agencije, vendar boste morali za njihove 
storitve plačati določen znesek. Nekaj ponudb za najem najdete tudi v časopisih. 
Najeti je mogoče različne vrste nastanitve  – od zasebnih stanovanj do stanovanj z 
več stanovalci (kjer imate svojo sobo, a si kuhinjo in kopalnico delite z ostalimi) in 
sob (kjer si delite tudi sobo). Cene se lahko glede na kakovost in lokacijo precej 
razlikujejo. Pred najemom si stanovanje obvezno oglejte. Stroški (elektrika, voda, 
internet itd.) najpogosteje niso vključeni v ceno, treba pa je tudi plačati varščino v 
višini dveh najemnin. Pred selitvijo boste morali podpisati pisno pogodbo, ki 
običajno vključuje naslednje podatke: vaše osebne podatke in osebne podatke 
lastnika nepremičnine, opis stanja, v katerem je stanovanje, in ali je opremljeno, 
navedbo vseh stroškov najema, vključno z davčnimi in komunalnimi stroški (elektrika, 
voda, plin itd.), znesek varščine, trajanje najema, odpovedni rok ter pravice in 
odgovornosti najemnika in lastnika.
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Zelo pomembno je, da stanovanja, njegove opreme in naprav ne spreminjate ozi-
roma izboljšujete ali ga oddate naprej brez pisnega soglasja lastnika nepremičnine. 
Če potrebujete pomoč, se lahko obrnete na društvo Odnos in Slovensko filantropijo. 

Kontakti in viri

Organizacije, ki lahko pomagajo:
• Društvo Odnos 

Einspielerjeva ulica 6 
1000 Ljubljana 
Tel: 041 552 628 
e-pošta: drustvoodnos@gmail.com 
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, 3. nadstropje 
Tel: 031 773 227 

• Slovenska filantropija  
Cesta Dolomitskega odreda 11 
1000 Ljubljana 
Tel: 01 430 12 88 
e-pošta: info@filantropija.org  
Partizanska cesta 29a 
2000 Maribor 
Tel: 051 730 492

Spletne strani:
• https://www.odnos.si/
• https://www.filantropija.org/

1.4  LASTNIŠTVO 

Pravica do nakupa lastne nepremičnine v Sloveniji je povezana z vašim drža-
vljanstvom. Državljani držav EU in članic OECD, na primer, lahko nepremičnine 
kupujejo brez težav. Med Slovenijo in drugimi državami obstaja tudi veliko dvostran-
skih sporazumov, zato pred nakupom katere koli nepremičnine preverite svoje 
individualne pravice.
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2. Zdravstvena oskrba
Oseba z mednarodno zaščito je upravičena do zdravstvenih storitev v enakem 
obsegu kot vsaka druga oseba v Sloveniji, ki ima obvezno zdravstveno zavarovanje.

To pomeni, da boste dobili kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo morate pre-
dložiti, ko obiščete zdravnika. Svojega osebnega zdravnika imate pravico izbrati 
sami; vsakdo mora imeti izbranega splošnega zdravnika, ki mu omogoča dostop 
do drugih zdravstvenih storitev. Če imate otroke, jih morate prijaviti pri pediatru.

Kontakti in viri

Vladne službe:
• Ministrstvo za zdravje 

Štefanova ulica 5  
1000 Ljubljana  
Tel: 01 478 6001 
e-pošta: gp.mz@gov.si

Spletne strani:
• https://www.gov.si/drzavni-organi/

ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

2.1  ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

Sistem zdravstvenega zavarovanja je razdeljen na obvezno in dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je obvezno za vse prebivalce in 
zajema osnovne splošne zdravstvene storitve v ambulantah primarnega zdravstva, 
nujne zdravstvene storitve in nekatere oblike zdravljenja. Obvezno zdravstveno 
zavarovanje ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Popolno kritje stro-
škov je zagotovljeno le otrokom, učencem in študentom rednega študija do 26. leta 
starosti ter pri določenih boleznih in stanjih, medtem ko pri drugih storitvah obvezno 
zavarovanje krije le določen odstotek cene storitve. Tudi prejemniki denarne socialne 
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pomoči so upravičeni do dodatnega zavarovanja. Vsi stalni ali začasni prebivalci 
lahko sklenejo obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki skupno v splošnem 
pokrivata vse stroške zdravstvenih storitev. Za dostop do zdravstvenega sistema 
morate imeti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje sklenjeno obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Zelo priporočljivo je pridobiti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj 
krije razliko med polno ceno zdravstvene storitve in delom, ki ga krije obvezno 
zdravstveno zavarovanje. Zajema vse vrste dodatnih plačil v vseh zdravstvenih usta-
novah, vključno s primarnim zdravstvom, specialističnimi pregledi, diagnostiko, 
laboratorijskimi preiskavami, fizioterapijo, zobozdravstvenimi storitvami, bolnišnič-
nim zdravljenjem in predpisanimi zdravili. Če nimate dopolnilnega zavarovanja, 
morate vse te stroške plačati sami, kar je lahko zelo drago.

Na izbiro imate nekaj različnih zdravstvenih zavarovalnic. Mesečni strošek dopol-
nilnega zdravstvenega zavarovanja je običajno okoli 35 EUR.

Kontakti in viri

Vladne službe:
• Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije 
Miklošičeva cesta 24 
1507 Ljubljana 
Tel: 01 30 77 300 
e-pošta: oelj@zzzs.si 

• Nacionalni inštitut za 
javno zdravje 
Trubarjeva cesta 2 
1000 Ljubljana 
Tel: 01 2441 400 
e-pošta: info@nijz.si

Spletne strani:
• http://www.zzzs.si/ 
• https://www.nijz.si/

2.2  STORITVE PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Storitve primarnega zdravstvenega varstva so običajno vaša prva kontaktna točka 
v slovenskem zdravstvenem sistemu. Osnovno zdravstveno oskrbo boste prejeli pri 
splošnem zdravniku/družinskem zdravniku v vašem zdravstvenem domu, pediatru 
za otroke, ginekologu za ženske ali zobozdravniku za težave z zobmi.

Za obisk zdravnika primarne zdravstvene oskrbe ne potrebujete napotnice, dogo-
voriti pa se morate za termin (po telefonu ali osebno), razen če nenadoma zbolite.

Ko greste k zdravniku primarne zdravstvene nege, morate imeti pri sebi zdra-
vstveno kartico.
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2.3  STORITVE SEKUNDARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Zdravnik primarne zdravstvene oskrbe, ki je običajno vaš splošni ali družinski zdrav-
nik, vam bo dal napotnico za specialistični pregled ali laboratorijske preiskave. 
Zdravnik napotnico s pomočjo vaše zdravstvene kartice običajno izda elektronsko 
neposredno ponudniku storitve. Specializirane zdravstvene storitve so na voljo samo 
ob predhodni najavi. Običajno se morate naročiti sami, informacije o specialistu pa 
lahko dobite pri zdravniku. Datuma in ure pregleda se morate držati, sicer bo prek-
lican ali preložen. Če želite, da vas pregleda zdravnik določenega spola (moški ali 
ženska), morate to omeniti pri naročanju. Včasih to ni mogoče, ker specialist izbra-
nega spola ni na voljo.

V Sloveniji so žal za preglede in specialistične obravnave dolge čakalne vrste. Na 
nekatere preiskave se običajno čaka več mesecev. Če pa vaše zdravstveno stanje 
zahteva hiter pregled, boste imeli prednost.

Če se boste morali zdraviti v bolnišnici, boste naročeni in vaš splošni zdravnik vam 
bo dal napotnico. V primeru nujne medicinske pomoči vas v bolnišnico sprejmejo 
takoj in brez napotitve.

2.4  STORITVE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Nujno medicinsko pomoč poiščite samo v primerih, ki ogrožajo vaše življenje ali 
lahko povzročijo resne posledice za vaše zdravje. V nasprotnem primeru boste morali 
storitve plačati sami. Če potrebujete nujno medicinsko pomoč, morate: poklicati 
brezplačno številko za klic v sili 112, se predstaviti, razložiti, kaj se je zgodilo ter kdo 
potrebuje pomoč in navesti svojo lokacijo. Pomembno je ostati miren in pozorno 
poslušati navodila. V primeru, da morate obiskati splošnega zdravnika zunaj delov-
nega časa (konec tedna, med počitnicami ali ponoči) lahko obiščete dežurno zdra-
vstveno službo v vašem lokalnem zdravstvenem domu. Če potrebujete nujno medi-
cinsko oskrbo in če vam to vaše stanje dopušča, obiščite urgentno ambulanto, 
namesto da pokličite reševalno vozilo. Priporočamo, da preverite, kje v vašem mestu 
je reševalna služba.
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2.5  DUŠEVNO ZDRAVJE

Za duševno zdravje običajno skrbijo psihologi in psihiatri. Do storitev psihološke 
oskrbe lahko pridete v sistemu javnega zdravstvenega varstva ali v zasebni praksi. 
Otroci lahko dobijo psihološko podporo v šoli, ki jo obiskujejo. Če imate napotnico 
zdravnika, vam zdravljenja ni treba plačati. Prvi vir strokovne pomoči je izbrani osebni 
zdravnik. Po potrebi bo predpisal zdravljenje ali vas napotil k specialistu oziroma 
drugim oblikam pomoči. Kadar je stiska zelo huda in zdravnik ni na voljo, se lahko 
obrnete neposredno na: dežurnega zdravnika, najbližjo splošno ali psihiatrično 
bolnišnico, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto.

Kontakti in viri

Emergency telephone numbers:
• Urgentna psihiatrična pomoč v 

Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo 
v Ljubljani 
Tel: 01 4750 670

• Klic v duševni stiski 
Tel: 01 520 99 00 (vsak dan od 19h 
do 7h)

• Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik  
Tel: 116, 123 (24 ur na dan, vsak dan)

• Društvo SOS za ženske in otroke, 
žrtve nasilja  
Tel: 080 11 55 (ponedeljek-petek od 
12h do 22h; sobota, nedelja in 
prazniki od 18h do 22h)

• TOM telefon za otroke in 
mladostnike 
Tel: 116 111 (vsak dan od 12h do 
20h)

Spletne strani:
• https://www.psih-klinika.si/

strokovne-enote/center-za-
izvenbolnisnicno-psihiatrijo/

• http://zivziv.si/
• http://www.telefon-samarijan.si/
• https://drustvo-sos.si/
• https://www.e-tom.si/
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3. Socialne storitve  
in socialno varstvo 

Ljudje z mednarodno zaščito (azilom) imajo enake pravice kot slovenski državljani.
Če imate mednarodno zaščito (azil) in nimate službe ali je vaša plača zelo nizka, 

lahko prejmete različne vrste socialne pomoči:
• Denarna socialna pomoč (DSP). Ta denar vam pomaga pri nakupu hrane, plačilu 

stanovanja itd ... V nekaterih situacijah lahko zaprosite tudi za izjemno denarno 
socialno pomoč (izredna DSP).

• Otroški dodatek - sredstva (denar) za pomoč pri skrbi za otroke.
• Subvencija šolske prehrane - za otroke vam ni treba plačati kosila.
• Znižano plačilo vrtca - za vrtec plačate manj.

Obstajajo tudi druge vrste finančne pomoči za posameznike, družine, starostnike 
in/ali invalide. Zanjo morate zaprositi na Centrih za socialno delo (CSD). Ne pozabite, 
da je ne more dobiti vsak – izpolnjevati morate različne pogoje/merila.

Več informacij o različnih socialnih prejemkih najdete v informativni knjižici »Vaše 
pravice iz socialne varnosti v Sloveniji«. Vključuje tudi informacije o tem, kako in kje 
se prijavite ter katere dokumente potrebujete za prijavo.
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3.1  SOCIALNE STORITVE (NEDENARNE)

Svetovalec za integracijo vam bo pomagal pri vsem v zvezi z integracijo: z doku-
menti, stanovanjem, službo/šolo, socialno pomočjo itd.

Pomoč lahko poiščete tudi pri nevladnih organizacijah. Pri teh organizacijah vam 
lahko pomagajo zaposleni ali prostovoljci.

Kontakti in viri

Organizacije, ki lahko pomagajo:

• Slovenska filantropija 
• Društvo Odnos
• Društvo UP 

C. Maršala Tita 63 
4270 Jesenice 
Tel: 031 569 340 
e-pošta: info@up-jesenice.org 

• Rdeči križ Slovenije 
Mirje 19 
1000 Ljubljana 
Tel: 01 2414 300 
e-pošta: rdeci.kriz@rks.si 

• Slovenska karitas 
Kristanova ulica 1 
1000 Ljubljana 
Tel: 01 300 59 60 
e-pošta: info@karitas.si

Spletne strani:

• https://www.filantropija.org/
• https://www.odnos.si/
• http://www.up-jesenice.org/si
• https://infotujci.si/vkljucevanje-v-

slovensko-druzbo/socialno-varstvo/
centri-za-socialno-delo/

• https://www.rks.si/
• https://www.karitas.si/
• https://welcomm-europe.eu/slovenia/

welfare/
• https://stire.org/sl/slovenija/prihod-v-

slovenijo/
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4. Izobraževanje
4.1  OTROCI IN MLADI

4.1.1.  Vrtci in predšolski zavodi
Vrtci ali predšolski zavodi niso obvezni in so namenjeni otrokom od 11. meseca 
starosti do približno 6. leta, ko začnejo obiskovati šolo. Vrtci so odprti v delovnih 
dneh. Otroci lahko ostanejo v vrtcu največ 9 ur na dan. Za vrtec morate plačati, ven-
dar se plačilo lahko zmanjša, odvisno od vaše osebne finančne situacije. Otrok se 
lahko vpiše v vrtec kadarkoli v teku šolskega leta, če starši vlogo oddajo pravočasno. 
Vse dodatne informacije o posameznih vrtcih najdete v informativnih brošurah, ki 
so na voljo v glavni pisarni vsakega vrtca.

4.1.2. Osnovno izobraževanje
Osnovno izobraževanje je obvezno za vse otroke med 6. in 15. letom starosti in 
traja devet let. Brezplačno ga izvajajo osnovne šole. Do izobraževanja imajo pra-
vico vsi otroci. Dekleta in fantje so skupaj v vrtcih in šolah. Pravice otrok se morajo 
spoštovati. Fizično kaznovanje in diskriminacija sta prepovedana. Po zakonu so 
javne šole posvetne, šolsko okolje pa je neodvisno od vere ali politike. Politične 
in verske dejavnosti so v javnih šolah prepovedane. Pouk poteka v slovenskem 
jeziku, v etnično mešanih regijah pa tudi v madžarskem in italijanskem jeziku. Vpis 
predšolskih otrok v osnovne šole poteka februarja. Če otroci pridejo v Slovenijo 
jeseni ali pozimi, se lahko v šolo vpišejo v tekočem šolskem letu, če pridejo pozneje 
(spomladi ali poleti), bodo najverjetneje vpisani v naslednjem šolskem letu. Starši 
morajo otroka vpisati v šolskem okrožju, v katerem otrok prebiva. Izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami izvajajo osnovne šole za otroke s posebnimi potre-
bami, osnovne šole z oddelki s posebnim učnim načrtom ter ustanove za otroke 
in mladino s posebnimi potrebami. Osnovne in srednje šole so brezplačne, vendar 
nastajajo določeni stroški za obroke, ki jih organizira šola, šolske izlete, gradivo 
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itd. Na voljo so različne subvencije za izdatke, povezane z izobraževanjem. Šole 
organizirajo tečaj slovenščine za otroke z nezadostnim znanjem jezika, pa tudi 
dodatni pouk slovenščine.

4.1.3. Srednješolsko izobraževanje
Po končanem osnovnem šolanju lahko nadaljujete z izobraževanjem v srednji šoli. 
Srednješolsko izobraževanje se deli na splošno (srednješolsko) izobraževanje
ter na poklicno in srednje strokovno izobraževanje. Razpis vsako leto januarja 
objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani. Ko 
izberete šolo in program, morate izpolniti vlogo za vpis in jo oddati v osnovni šoli 
ali izbrani srednji šoli. Šole z omejenim vpisom izberejo kandidate na podlagi ocen, 
ki so jih dosegli v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Srednja šola se konča z maturo 
kot obliko zunanjega ocenjevanja, ki omogoča vpis v univerzitetne tečaje, pa tudi 
sprejem v učne programe višjega poklicnega izobraževanja.

Kontakti in viri

Vladne službe:

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Tel: 01 400 52 00, e-pošta: gp.mizs@gov.si

Spletne strani:

• https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-
znanost-in-sport/

• https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
• https://www.ess.gov.si/ncips/cips 
• https://www.mojaizbira.si/ 
• https://dijaski.net/srednje-sole/iskalnik-srednjesolskih-programov

4.1.4. Visokošolsko izobraževanje
Terciarno izobraževanje obsega visokošolsko poklicno izobraževanje (dvoletni pro-
grami) ter visokošolsko izobraževanje (3 ali 4 leta dodiplomskega študija, 1 ali 2 leti 
magistrskega študija in 3 leta doktorskega študija –  doktorat). Visokošolski programi 
s kratkim ciklom trajajo dve leti in se končajo s poklicno kvalifikacijo. Visokošolsko 
izobraževanje z dolgim ciklom izvajajo javne visokošolske ustanove: univerze, fakul-
tete, umetniške akademije, visoke strokovne šole in neodvisne visokošolske usta-
nove. Obstajajo javne univerze (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza 
na Primorskem) in zasebne univerze (Univerza v Novi Gorici). Povabilo za vpis na 
visokošolske ustanove je objavljeno januarja. Informacije o objavljenih prostih mes-
tih in kriterijih so objavljene na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost 
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in šport. Za registracijo sta na voljo dva roka, eden spomladi in eden jeseni. Če so 
prosta mesta na voljo tudi po jesenskem roku, se kandidati lahko vpišejo tudi v tret-
jem roku.

Kontakti in viri

Univerze: 

• Univerza v Ljubljani 
Kongresni trg 12 
1000 Ljubljana 
Tel: 01 241 8500 
e-pošta: rektorat@uni-lj.si 

• Univerza v Mariboru 
Slomškov trg 15 
2000 Maribor 
Tel: 02 23 55 280  
e- pošta: rektorat@um.si 

• Univerza v Novi Gorici 
Vipavska 13 
5000 Nova Gorica 
e- pošta: info@ung.si 
Tel: (05) 331 52 23  

• Univerza na Primorskem  
Titov trg 4 
6000 Koper 
Tel: 05 61 17 553 
e- pošta: info@upr.si

Spletne strani:

• https://www.uni-lj.si/
• https://www.um.si/Strani/default.aspx
• http://www.ung.si/sl/
• https://www.upr.si/

4.2  ODRASLI

Odrasli, ki so pridobili mednarodno zaščito, imajo glede izobraževanja enake pravice 
kot slovenski državljani. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih in srednješolske 
programe za odrasle organizirajo osnovne in srednje šole za odrasle, ljudske uni-
verze in druge izobraževalne ustanove. Obstajajo tudi posebni programi za skrajšano 
izobraževanje, ki se jih lahko udeležijo zaposlene osebe. Zavod za zaposlovanje 
Slovenije omogoča vključitev registriranih brezposelnih v različne programe izobra-
ževanja in usposabljanja.
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Kontakti in viri

Vladne službe:
• Sektor za višje šolstvo in izo-

braževanje odraslih  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport 
Direktorat za srednje in višje šolstvo 
ter izobraževanje odraslih 

• Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana  
Tel: 01 400 52 99 
e-pošta: gp.mizs@gov.si 

• Andragoški center Republike 
Slovenije 
Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana 
Tel: 01 58 42 560 
e-pošta: info@acs.si

Organizacije:
• Cene Štupar 

Šmartinska 134a 
1000 Ljubljana 
Tel.: 01 234 44 00, 01 234 44 21 
e-mail: info@cene-stupar.si

• Zveza ljudskih univerz Slovenije 
Vojkova 1, 1000 Ljubljana 
Tel: 031 729 905   
e-mail: info@zlus.si

Spletne strani:

• https://www.acs.si/
• https://www.cene-stupar.si/
• https://www.zlus.si/

4.3  PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJ

Če želite, da se vam izobraževanje prizna, se z vso potrebno dokumentacijo obrnite 
na center ENIC-NARIC. Priznavanje kvalifikacij z namenom nadaljnjega izobraževal-
nega procesa je postopek, s katerim ima imetnik tujega potrdila pravico do nadalj-
njega izobraževanja v šoli, drugi izobraževalni ustanovi ali na visokošolskem zavodu 
v Republiki Sloveniji. Vrednotenje izobrazbe je postopek, s katerim pristojni organ 
izda mnenje o posameznih sestavnih delih izobraževanja. Mnenje je informativnega 
in posvetovalnega značaja. To ni vsebinska ocena izobraževanja, temveč zgolj pri-
merjava, ki temelji na podatkih, ki jih je predložil vlagatelj. Dosežene kvalifikacije se 
dokazujejo z izvirnim dokumentom, posrednik poda le mnenje. To mnenje ne 
pomeni, da imate dodatne pravice ali obveznosti, temveč zgolj prenese tiste, ki ste 
jih že pridobili, v drugo državo.

Kontakti in viri

Vladne službe:
• Center ENIC-NARIC Slovenija 

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana  
Tel: 01 478 47 45 
e-pošta: enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si

Spletne strani:
• https://www.enic-naric.net/

slovenia.aspx
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5. Delo
5.1  PRAVICA DO DELA

Osebe z mednarodno zaščito (azilom) in njihovi družinski člani lahko delajo in ne 
potrebujejo dovoljenja za delo.

5.2  KAKO POISKATI SLUŽBO?

Če nimate službe, se lahko oglasite na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
ali zasebnih agencijah (Kariera, Naton, Manpower in Addeco), ki vam lahko poma-
gajo poiskati delo. Službo lahko iščete tudi sami na spletu (na portalih Moje delo 
and Moja zaposlitev). Za nekatere službe morate napisati prošnjo, življenjepis ter 
motivacijsko pismo. 

Kontakti in viri

Vladne službe:

• Zavod Republike 
Slovenije za 
zaposlovanje 
Tel: 080 20 55

• e-pošta: kontaktni.
center@ess.gov.si

Organizacije, ki 
lahko pomagajo:

• Slovenska 
Filantropija 

• Društvo Odnos
• Društvo UP

Spletne strani:

• https://www.ess.gov.si/
• https://www.kariera.si/sl
• https://www.natonhr.com/

prosta-delovna-mesta/
• https://www.najdidelo.si/

podjetje/
• https://www.adecco.si/
• https://www.mojedelo.com/
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5.3   DELOVNE POGODBE (VRSTE ZAPOSLITVE)

Preden začnete delati v Sloveniji, morate podpisati pogodbo. Pomembno je, da 
pogodbo, ki jo dobite od delodajalca, shranite. Če želite delati, morate imeti davčno 
številko in bančni račun. Delo brez pogodbe oziroma “delo na črno” je v Sloveniji 
nezakonito. Če delate brez pogodbe, nimate zaščite in nobenih pravic kot delavec.

Obstajata dve vrsti zaposlitve:

• Stalna zaposlitev – za nedoločen čas
• Začasna zaposlitev – za določen čas (od-do)

Preizkusna doba (običajno od 1 do 3 mesece) poteka na začetku dela, ko vas 
delodajalec preizkusi. Delate lahko s polnim delovnim časom (40 ur na teden) ali 
manj. Delate lahko v različnih izmenah (zjutraj, popoldne in ponoči) in tudi ob 
vikendih ali praznikih. Vse to mora biti zapisano v pogodbi. Delate lahko tudi kot 
študent (študentski servis) ali odprete svoje podjetje in se samozaposlite (s.p.). 
Če ste samozaposleni, lahko opravljate kakršno koli delo na katerem koli področju, 
vendar morate plačevati prispevke in davke. Če imate čas in bi radi pomagali dru-
gim ali naredili kaj dobrega, lahko delate tudi kot prostovoljec.

5.4  PLAČE, PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST IN DAVKI

Vaša plača je sestavljena iz neto zneska, ki ga prejmete na svoj račun, ter prispevkov za 
socialno varnost, ki vam pokrijejo osnovno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zava-
rovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in starševsko varstvo. Prispevki so name-
njeni pokritju stroškov za primer, ko zbolite vi, ali vaši otroci, če ostanete brez službe, ko 
se upokojite ali ko postanete starš. Dobili boste tudi denar za malico in prevoz. 

5.5   PRAVICE DELAVCEV 

Na delo morate prihajati pravočasno, spoštovati delovni čas in opraviti svoje delo, 
kot je zapisano v pogodbi. Vsi zaposleni s pogodbo o zaposlitvi imajo pravico do 
plače, počitka, varnega in zdravega delovnega okolja, plačanega dopusta (tudi 
državni prazniki so za večino ljudi prosti), in plačanih bolniških odsotnosti, če zbo-
lite vi ali vaš otrok. Zaradi bolniške odsotnosti vas ne smejo odpustiti.

Kontakti in viri

Organizacije, ki lahko pomagajo:
• Delavska svetovalnica 

Dalmatinova 4 
1000 Ljubljana  
Tel: 031 517 201 
e-pošta: info@delavskasvetovalnica.si

Spletne strani:
• http://www.

delavskasvetovalnica.si/kontakt/
• https://welcomm-europe.eu/

slovenia/employment/
• https://stire.org/slovenia/delo/
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6. Učenje jezika
Če boste živeli v Sloveniji, se morate naučiti slovenskega jezika. Veliko lažje je najti 
službo, skepati nova prijateljstva in hoditi v šolo, če znate jezik. Prav tako morate 
znati slovensko, če želite pridobiti slovensko državljanstvo. Slovenščine se lahko 
učite vzporedno z opravljanjem svojega dela.

6.1  OTROCI IN MLADI 

Otroci, ki hodijo v osnovno šolo (6-14 let), se bodo slovenskega jezika učili v šoli. 
Šole morajo organizirati dodatni pouk slovenščine in pomagati begunskim otrokom 
ter otrokom, ki jezika ne govorijo.

Mladi od 16. leta dalje, ki ne hodijo v osnovno šolo, imajo enake pravice kot odra-
sli (glej spodaj).

6.2  ODRASLI

Če ste oseba z mednarodno zaščito, se lahko udeležite 300-urnega jezikovnega 
tečaja. Tečaj ima dva dela: 180-urni tečaj za začetnike in 120-urni dodatni tečaj. Na 
tečaju se boste naučili govoriti, pisati, brati in izboljšati druge veščine v slovenskem 
jeziku.

Če tečajev ne obiskujete, lahko izgubite finančno pomoč (denar) za nastanitev. 
Nekaj brezplačnih tečajev slovenskega jezika za tujce najdete tudi na Upravni enoti  
in Zavodu za zaposlovanje. Za prijavo morate izpolnjevati različne pogoje (kriterije). 
Pogoji se zelo spreminjajo, zato je najbolje, da se o njih pozanimate. Informacije o 
tečajih in vaših pravicah ter obveznostih boste dobili pri svetovalcu za integracijo. 
Več lahko preberete na naslovu https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-druzbo/
brezplacni-tecaji-slovenskega-jezika/.



21

 UČENJE JEZIKA

Nekatere organizacije pomagajo migrantom pri učenju jezika s pomočjo prosto-
voljcev. Ti niso poklicni učitelji in prejeli ne boste nobenega potrdila, vendar pou-
čevanje nudijo brezplačno. Ena od teh organizacij je Slovenska filantropija. 

Obstajajo tudi drugi tečaji za učenje slovenščine, vendar jih morate plačati. Tečaje 
slovenskega jezika in kulture za tujce organizirajo v Centru za slovenščino kot drugi 
in tuji jezik in na zasebnih jezikovnih šolah, kot so  Cene Štupar, Mint, Lingula and 
Horizont.

6.3  SAMOSTOJNO UČENJE JEZIKA

Na spletu je nekaj brezplačnih tečajev in aplikacij. Veliko knjig za učenje slovenščine 
je tudi v knjigarnah in knjižnicah. Slovenskega jezika se lahko naučite sami, a če želite 
znati govoriti, je bolje hoditi k uram slovenščine.

Kontakti in viri

Spletna orodja:

• Welcomm Tečaj slovenščine  
(https://welcomm-europe.eu/
slovenian-language-course/)

• Znam (brezplačna apliakcija za 
učenje slovenščine na telefonu):  
(https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.znam&hl=sl)

• Slovene Learning Online (SLO) 
(https://www.slonline.si/) 

• Learn Slovene  
(http://ilanguages.org/slovene.php) 

• https://www.goethe-verlag.com/
book2/ 

• http://www.digitaldialects.com/
Slovene.htm 

• https://www.memrise.com/courses/
english/slovenian/ 

• http://learnslovenianonline.com/ 

Knjige:

• Slovenščina ekspres  
(http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-
in-prirocniki/osnovna-stopnja/
slovenscina-ekspres-1)  

• ABC…GREMO  
(http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-
in-prirocniki/
osnovna-stopnja/a-b-c-1-2-3-gremo)

Spletne strani:

• https://welcomm-europe.eu/
slovenia/language/

• https://stire.org/slovenia/learning-
language/
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7. Udejstvovanje v skupnosti  
V Sloveniji je veliko priložnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, na primer v 
športnih ter kulturnih in umetniških društvih, na različnih tečajih itd. Cene segajo od 
simboličnih do visokih. V Sloveniji je tudi veliko organizacij in pobud, ki aktivno ustvar-
jajo vključujoča okolja, v katerih lahko vsi prispevajo po svojih najboljših močeh. Cilj 
njihovih projektov je ustvariti večjo podporo skupnosti za begunce in sodelovati v 
širših prizadevanjih skupnosti, ki beguncem lahko koristijo. Če želite, se lahko pridru-
žite njihovim programom vključevanja in delate kot prostovoljci.

Kontakti in viri

Organizacije in pobude: 
• Slovenska filantropija
• Društvo Odnos
• Društvo UP
• IAŠ. Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana, Tel: 01  241 02 90, 051 321 193,  e-pošta: info@africanstudy.org
• Terra Vera, Grajska cesta 8, 8311 Kostanjevica na Krki, Tel: 031 613 519,  

e-pošta: drustvo.terravera@gmail.com
• APIS, Pot na Rakovo jelšo 158, 1000 Ljubljana, Tel: 031 338 616, e-pošta: apis@zavodapis.si
• Voluntariat, Bežigrad 6, 1000 Ljubljana, Tel: 01 2391 623, e-pošta: info@zavod-voluntariat.si
• Humanitas, Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana, Tel: 01 430 03 43, e-pošta: info@humanitas.si
• Skuhna, Trubarjeva cesta 56, 1000 Ljubljana, Tel: 041 339 978, e-pošta: info@skuhna.si
• No-Border Craft, https://www.facebook.com/no.border.craft.community/
• Ambasada ROG, Trubarjeva cesta 72, 1000 Ljubljana, e-pošta: ambasada.rog@gmail.com

Spletne strani:
• https://www.filantropija.org/ 
• https://www.prostovoljstvo.org/
• https://www.odnos.si/
• http://african-studies.org/
• https://www.terra-vera.org/si/o-nas
• http://zavodapis.si/

• https://www.zavod-voluntariat.si/
• http://www.humanitas.si/
• https://www.skuhna.si/kontakt/
• http://atrog.org/prostori/ambasada-

rog
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8. Brezplačna pravna pomoč
Če imate vprašanja o svojem statusu, pravicah (tudi v zvezi z delom), diskriminacijo 
ali nasiljem, pa nimate denarja za odvetnika, vam je na voljo brezplačna pravna 
pomoč. Če imate mednarodno zaščito (azil), vam bo dodeljena oseba, ki vam bo 
pomagala (svetovalec za integracijo) in vam povedala vse o procesu integracije. Če 
potrebujete pomoč odvetnika in nimate denarja, lahko dobite tudi brezplačno 
pravno pomoč. Nekatere organizacije vam lahko pomagajo najti brezplačnega 
odvetnika. Lahko vas seznanijo z vašimi pravicami in možnostmi, pojasnijo postopek 
in se glede vašega primera obrnejo na druge institucije (npr. Urad varuha človeko-
vih pravic ali druge). Če želite v okviru združitve družine v Slovenijo pripeljati družino, 
vam lahko pomagata dve organizaciji:

• PIC (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij),
• Slovenska filantropija: https://www.filantropija.org/.

Če želite poiskati člana vaše družine (iskanje družine), vam lahko pomaga Rdeči križ 
(https://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx).
Več informacij o pravni pomoči lahko poiščete na strani Welcomm.

Kontakti in viri

Javni sektor:
• Varuh človekovih pravic Republike Slovenije 

Dunajska cesta 56 (4. nadstropje), 1109 Ljubljana, Tel: 01 475 00 50, Brezplačni telefon: 080 15 30, 
E-pošta: info@varuh-rs.si

Organizacije:
• PIC – Pravno-informacijski center nevladnih 

organizacij   
Metelkova 6, 1000 Ljubljana,  
Tel: 01 521 18 88, 051 681 181, e-pošta: pic@pic.si

• Mirovni inštitut 
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Tel: 01 234 77 20 
e-pošta: info@mirovni-institut.si

Spletne strani:
• http://pic.si/
• https://www.mirovni-institut.si/
• https://welcomm-europe.eu/slovenia/

legal/





Slovenska filantropija je nevladna, neprofitna in nepolitična organizacija, ki deluje v javnem interesu 
od leta 1992. Naši programi stremijo k dvigovanju kvalitete življenja v skupnosti in zagovorništvu 
šibkejših. Delujemo na področju migracij, medgeneracijskega sodelovanja, mednarodnega 
sodelovanja in zdravja, rdeča nit našega delovanja pa je prostovoljstvo. Naša vizija je odprta, pravična 
in solidarna družba, ki v partnerskem sodelovanju javnega, gospodarskega sektorja, organizacij 
civilne družbe ter s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi ponuja spodbudno okolje vsem, tudi tistim, ki 
zaradi kakršnihkoli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kakovostnega bivanja zase in za svoje družine. 

www.filantropija.org
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