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Pozdravljen, 
novi 
Prebivalec 
evroPe!

Pred teboj je informacijski kompas, ki pojasnjuje zakonski in praktični 
položaj osebe ob in po preselitvi v Republiko Slovenijo. Namenjen je orisu 
najpogostejših situacij, v katerih si se znašel ali se boš znašel. V njem so 
razloženi najosnovnejši postopki in vloge pristojnih organov, s katerimi se 
boš srečeval pri urejanju svojega statusnega položaja.

Na podlagi intenzivnega terenskega dela, ki smo ga raziskovalci kolektiva Rizom 
izvajali med januarjem 2011 in majem 2012, ugotavljamo, da v Mariboru kot dru-

gemu največjemu mestu v Sloveniji primanjkuje konkretnih informacij za migrante. 
Zato smo zastavili to knjižico kot praktični zemljevid napotkov, informacij in nasvetov 
prav za tiste, ki ste se po naključju, odločitvi ali sili razmer znašli v severovzhodni 
regiji Slovenije. Ta knjižica sicer ni namenjena obširni in poglobljeni obravnavi tema-
tike, temveč ponuja pregled osnovnih informacij in smernic za lažjo orientacijo. Poleg 

knjižice ti je na voljo tudi svetovalnica za migrante v Mariboru, Rizomalnica, ki ti bo 
pomagala z nasveti, pojasnili in tudi z zagovorništvom.
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Ne nazadnje, draga nova Evropejka, dragi novi Evropejec, naj ti zaželimo dobrodošlico 
ob tvojem prihodu v Slovenijo in ob tem poudarimo vse prevečkrat pozabljeno dejstvo: 
enako kot imaš ti dolžnosti do Republike Slovenije, ima tudi Republika Slovenija dol-
žnosti do tebe. Te dolžnosti se imenujejo tvoje pravice. 

Spoznaj, zahtevaj in uveljavljaj jih! 1Pregled 
zivljenjske 
situacije v 
sloveniji in 
Mariboru
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Ta knjižica je namenjena predvsem tistim, ki ste vstopili na območje RS brez pred-
hodno urejenih dokumentov, kot tako imenovani nedokumentirani migranti. Prav 

tako pa tudi vsem, ki vas zanimajo konkretni temeljni pravni in praktični vidiki urejanja 
življenja v Mariboru ali pa splošni pogoji bivanja v Sloveniji. Nikakor ni lahko začenjati 
na novo v tujem kraju, še posebno v borbi za osnovne življenjske dobrine. V poglavjih, 
ki sledijo, najdeš informacije o urejanju statusa in o formalnopravnih ter praktičnih 
vidikih življenja v Mariboru. Najprej pa kratek oris trenutne situacije v Sloveniji.

Od leta 2008 je Slovenija tako kot preostala Evropa in svet v gospodarski in finančni 
krizi. Breme te krize je od nekaterih prebivalcev že terjalo gromozanski davek – od 
hitre rasti brezposelnosti do nižanja kakovosti življenja. Tako »migrantska« kakor 
»domača« delovna sila, zaposlena za nedoločen čas, pa je zaradi propada podjetij in 
varčevalnih ukrepov postavljena v enako negotov položaj kakor osebe, zaposlene za 
določen čas. V začetku leta 2012 je bila v Sloveniji 12,5 % brezposelnost, pri čemer je 
dejanska brezposelnost mnogo višja, saj velik delež ljudi, ki ni upravičen do denarne-
ga nadomestila ali pa dela v tako imenovani sivi ekonomiji, ni evidentiran v register 

zavoda za zaposlovanje. Povprečna mesečna plača v Sloveniji je blizu 1000 € neto, a 
večina delavcev te plače ne dosega. Mladi so še posebej ranljiv segment družbe, saj 
so se za preživetje v veliki meri prisiljeni zanašati na družinske vezi. Zaradi svežnja 
varčevalnih ukrepov se izvajajo močni rezi in odpuščanja na vseh področjih dela. Zato 
se mnogo brezposelnih in socialno ranljivih Mariborčanov odloči za iskanje službe 
v sosednji Avstriji, kjer so določeni poklici bolje plačani. V 4. poglavju, pod sekcijo 
»Iskanje dela in seznam najbolj iskanih poklicev«, boš našel najbolj iskane poklice v 
Sloveniji in Avstriji, tako da se morda lahko odločiš tudi za prekvalifikacijo. 

Slovenija je doslej še ohranila nekatere prednosti socialne države. V sklopu tega boš 
kot oseba s prijavljenim stalnim prebivališčem upravičen do prejemanja socialne po-
moči, ki v letu 2012 znaša približno 260 € neto na mesec. Do socialne pomoči so 
upravičene brezposelne osebe, ki so vpisane v register iskalcev zaposlitve na zavodu 
za zaposlovanje. V Sloveniji je visokošolski študij (prve in druge bolonjske stopnje) 
trenutno še brezplačen.
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Cene življenjskih stroškov v Mariboru so nižje kot v Ljubljani, še posebno ko gre za 
najem stanovanj. Po drugi strani pa je potrebno poudariti, da v Mariboru ni formal-
nih socialnih mrež priseljencev. Čeprav ima mesto kot največje industrijsko urbano 
središče sicer dolgoletno delavsko tradicijo priseljencev, predvsem z delovno silo iz 
držav nekdanje Jugoslavije, pa nima veliko izkušenj z migranti iz drugih koncev sveta. 
Zato boš morda dobil občutek, da v Mariboru posamezniki »drugačne« zunanjosti 
privabljajo nemalo pogledov. Tako kot povsod tudi tukaj vedno obstajajo neformalne 
socialne mreže migrantov, ki jih sestavljajo posamezniki in posameznice, razpršeni 
po celotnem Mariboru in bližnji okolici, a teh je v primerjavi z Ljubljano zelo malo.

Zavedamo se, kako težko je začenjati na novo, zato smo v Rizomalnici tukaj, da soli-
darno s teboj delamo korake po puščavi postopkov in ti svetujemo o osnovnih življenj-
skih smernicah v Mariboru. Rizomalnica je neodvisna svetovalnica za migrante, ki 
deluje v okviru Centra za alternativno in avtonomno produkcijo (CAAP). O CAAP lahko 
prebereš več na spletni strani www.brazde.org.

SVeToValNica za MigRaNTe RizoMalNica
elektronski naslov: 
rhizome.association@gmail.com 

Telefon: 
070 344 384 
od ponedeljka do petka med 9.00 in 18.00

Stalni naslov: 
CAAP, Valvasorjeva 42, 2000 Maribor

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka med 10.00 in 14.00

http://www.brazde.org/
mailto:rhizome.association@gmail.com


2vstoP v 
rePubliko 
slovenijo 
in statusi 
bivanja

2.1 vstoP v rePubliko slovenijo brez 
urejeniH dokuMentov

Če si vstopil na območje RS brez ustreznih dokumentov, si obravnavan kot tako 
imenovani nedokumentirani migrant. V primeru, da si bil prijet pri nedovoljenem 

prehajanju meje ali v zvezi z njim in ob srečanju s policijo ne zahtevaš mednarodne 
zaščite (azil), te bodo policisti v roku 48 ur predali varnostnim organom države, iz 
katere si vstopil v Slovenijo (Hrvaška, Italija, Avstrija ali Madžarska). 

MeDNaRoDNa zašČiTa (azil)

Mednarodna zaščita ali azil pomeni ščitenje tistih posameznikov, katerih temeljne 
pravice so ogrožene v državah njihovega državljanstva oziroma stalnega prebivališča 
in so si zato prisiljeni poiskati zaščito zunaj območja svoje države.
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za MeDNaRoDNo zašČiTo (azil) lahko zaPRoSiš, Če:

•	 si v matični državi preganjan zaradi svojega političnega prepričanja ali zaradi 
svoje verske, rasne, narodnostne ali etnične pripadnosti ali pripadnosti neki 
drugi družbeni skupini;

•	 bi bilo ob vrnitvi v matično državo ogroženo tvoje življenje ali svoboda oziroma 
bi bil lahko izpostavljen mučenju ali nečloveškemu ravnanju ali kaznovanju.

oPiS PoSToPka iN TVoje PRaVice 

Namero za mednarodno zaščito lahko izraziš pri katerem koli državnem organu. Nava-
dno se prvi intervju, ki se šteje kot prošnja za mednarodno zaščito, izvede v azilnem domu, 
za kar poskrbijo uradni organi. Kot prosilcu za azil ti je dodeljen svetovalec za begunce, ki 
je tvoj osebni pravnik na poti pridobivanja azila oziroma mednarodne zaščite.

Če si preganjan ali ogrožen v matični državi, za mednarodno zaščito (azil) ja-
sno in glasno zaprosi takoj, ko se srečaš s policijo. Večino oseb, ki so prijete 
ob ilegalnem prehodu meje, v 48 urah deportirajo neposredno iz policijske 
postaje. le če se postopek vračanja zavleče, je predvidena nastanitev v cen-
tru za tujce, čemur navadno sledi deportacija iz Slovenije.

a. Na policijski postaji boš na kratko predstavil svoje razloge za iskanje med-
narodne zaščite, podal osebne podatke in opisal pot, po kateri si prišel v 
Slovenijo.

b. Med policijskim postopkom imaš pravico do tolmača, ki ti ga mora uradna 
oseba priskrbeti brezplačno.

c. Nekateri prosilci za azil, s katerimi smo delali, so nam razlagali, da inšpek-
torji podrobno preverjajo resničnost njihovih navedb.
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d. Po končanem policijskem postopku boš nastanjen v azilnem domu v Ljubljani, 
kjer lahko živiš, dokler traja tvoj postopek za pridobitev mednarodne zaščite.

Če uradne osebe na podlagi odvzema tvojih prstnih odtisov ugotovijo, da si 
bil predhodno registriran kot prosilec v kakšni drugi evropski državi, te bodo 
praviloma prisilno vrnili v to državo, da se tam nadaljuje tvoj azilni postopek. 
To pa ne velja v primeru, če si bil prosilec v grčiji, saj Slovenija meni, da so 
tam razmere za prosilce za mednarodno zaščito preslabe.

e. Kot prosilec za mednarodno zaščito imaš pravico do prebivanja v Sloveniji od 
dneva vložitve prošnje za mednarodno zaščito do pravnomočne odločitve o 
prošnji. 

f. V azilnem domu v Ljubljani imaš pravico do prehrane (trije obroki na dan), 
obleke in obutve ter osnovnih higienskih potrebščin. Kot prosilec za medna-

rodno zaščito imaš tudi pravico do nujnega zdravljenja (ki je po obsegu precej 
omejena) in pravico do izobraževanja.

g. Prosilci za azil in begunci, s katerimi smo v stiku, so nam večkrat povedali, da 
občutijo svoje bivanje v azilnem domu kot omejujoče, saj imajo nadzorovane 
in omejene prihode v dom.

kot prosilec za mednarodno zaščito se lahko prosto giblješ po celotnem 
ozemlju Republike Slovenije. V azilnem domu ti bodo izdali izkaznico prosil-
ca, ki potrjuje tvoj status in s katero se lahko predstavljaš uradnim osebam. 
kot prosilec za azil po devetih mesecih dobiš pravico pri pristojnem organu 
zaprositi za delovno dovoljenje, ki velja tri mesece in se lahko podaljšuje.
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MoŽNi oDgoVoRi Na PRošNjo za MeDNaRoDNo zašČiTo: 

Zakonski rok za odločitev organa o prošnji za mednarodno zaščito je 6 mesecev, ven-
dar pa po izkušnjah prosilcev po navadi ta postopek traja dlje, v povprečju dobro leto, 
v skrajnih primerih pa tudi tri leta in več.

ker so postopki zelo dolgi, veliko prosilcev izgubi upanje. Čeprav je težko, 
skušaj obdobje čakanja preživeti tako, da se dejavno vključuješ v izobraže-
vanja in druge brezplačne aktivnosti, ki jih organizirajo azilni dom in različne 
nevladne organizacije.

Priznan ti je status begunca 

Po tem statusu ti pripadajo skoraj enake pravice kot državljanom Slovenije 
in dobiš stalno dovoljenje za bivanje; lahko se zaposliš, se izobražuješ, se 

preseliš v drug kraj v Sloveniji, nisi pa, na primer, upravičen do neprofitnega 
stanovanja. Dobiš osebno izkaznico begunca in če zaprosiš, tudi potni list 
begunca, s katerim lahko potuješ po celem svetu razen v svojo matično 
državo. Po petih letih bivanja in dveh letih uradno priznane delovne dobe v 
Sloveniji lahko zaprosiš za slovensko državljanstvo.

Druge pravice oseb s statusom begunca:

a. Brezplačna nastanitev v integracijski hiši za obdobje enega leta.

integracijska hiša je namenjena beguncem v prehodnem obdobju integracije 
v slovensko družbo. integracijska hiša tako olajšuje stanovanjsko problema-
tiko ter omogoča beguncem, da se prednostno ukvarjajo z urejanjem svoje 
situacije. Mariborska integracijska hiša stoji na Makedonski 33 in omogoča 
nastanitev do 45 oseb.
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b. Ko si zagotoviš zasebno nastanitev in skleneš najemno pogodbo, ti Ministrstvo za 
notranje zadeve dodeli denarno nadomestilo za zasebno nastanitev še za dve leti.

Samska oseba s statusom begunca je upravičena do denarnega nadomestila 
za zasebno nastanitev v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki 
leta 2012 znaša 260 € neto na mesec. 

c. Osebe s statusom begunca lahko vložijo vlogo na Ministrstvu za notranje za-
deve RS za izdajo potnega lista za begunca in ji priložijo dve fotografiji. Potni 
list se izda z veljavnostjo 10 let in se po preteku veljavnosti na prošnjo podalj-
šuje. Cena prve izdaje potnega lista za begunca je maja 2012 znašala 38,84 
€ oziroma 27,50 € z oprostitvijo takse. Begunec, ki nima lastnih sredstev za 
preživljanje ali mu preživljanje ni zagotovljeno kako drugače, je v postopku iz-
daje potnega lista oproščen plačila upravne takse. S potnim listom za begun-
ca lahko potuješ po vsem svetu, razen v svojo izvorno državo. Če pripotuješ v 
svojo izvorno državo, avtomatično izgubiš mednarodno zaščito.

Priznana ti je subsidiarna zaščita 

Dodeljena je osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za status begunca, vendar so v 
svoji državi kljub temu resno ogrožene. Ta oblika zaščite se dodeli za določen čas 
in se podaljšuje na osnovi novih prošenj. Predvideva se, da bo grožnja v državi 
izvora s časom prenehala in da se bo tak posameznik lahko vrnil, ko bo to zanj 
varno. Pri tej obliki zaščite dobiš začasno dovoljenje za bivanje, drugače pa imaš 
podobne pravice kot osebe s statusom begunca, vključno s pravico do potnega 
lista, ki pa velja za obdobje veljave subsidiarne zaščite.

Med postopkom mednarodne zaščite ti lahko nudijo pravno pomoč nevla-
dna organizacija Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – Pic, ki 
deluje v azilnem domu v ljubljani, in svetovalci za begunce, o čemer vprašaj 
uradne osebe v azilnem domu.
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2.2 dovoljenja za Prebivanje v rs

DoVoljeNje za zaČaSNo PRebiVaNje

Če želiš pridobiti prvo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (to je dovoljenje za začasno 
prebivanje), prošnjo zanj pred prihodom v Slovenijo vložiš pri diplomatsko-konzular-
nem predstavništvu RS v tujini.

Pogoji za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje:

•	 veljavni potni list;

•	 zdravstveno zavarovanje za najmanj nujne zdravstvene storitve;

•	 zadostna sredstva za preživljanje (najmanj osnovni znesek minimalnega 
dohodka v RS);

•	 upravičen razlog za prebivanje (glej spodaj).

Upravičeni razlogi za prebivanje so:

•	 zaposlitev ali delo, čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci, razi-
skovalno delo, dnevni delovni migrant;

•	 vključenost v sistem formalnega ali neformalnega izobraževanja;

•	 drugi utemeljeni razlogi (npr. prejemanje slovenske pokojnine, skrbništvo, 
lastništvo nepremičnine, prejemanje denarnega nadomestila za brezposel-
nost, zdravljenje);

•	 slovensko poreklo do četrtega kolena v vrsti;

•	 združitev družine;

•	 drugi razlogi, ki jih določa zakon o tujcih.
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Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje:

Dovoljenje za začasno prebivanje lahko podaljšaš pod istimi pogoji, kot si ga prvo-
tno pridobil. Prošnjo za podaljšanje moraš vložiti pri upravni enoti pred potekom 
veljavnosti dovoljenja. V tem primeru imaš pravico ostati v Republiki Sloveniji, 
dokler o tvoji prošnji ni odločeno.

DoVoljeNje za STalNo PRebiVaNje

Za dovoljenje za stalno prebivanje lahko zaprosiš kot državljan tretje države, če pet let 
neprekinjeno bivaš v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in izpolnju-
ješ druge pogoje, določene v zakonu o tujcih. 

Če ti podelijo status begunca, imaš s tem tudi izdano dovoljenje za stalno 
prebivanje v RS in iz tega izhajajoče pravice.

Dovoljenja za stalno prebivanje ne moreš pridobiti, če si v RS zakonito prebival pet let 
neprekinjeno na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot prosilec za azil, zaradi 
subsidiarne zaščite, študija, poklicnega usposabljanja, sezonskega dela, kot napoteni 
delavec ali kot dnevni delovni migrant.

Pogoj petletnega neprekinjenega prebivanja izpolnjuješ tudi, če si bil v tem 
obdobju odsoten iz RS in nisi imel izdanega dovoljenja za začasno prebivanje, 
če so bile tvoje posamezne odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev 
in skupaj ne presegajo desetih mesecev v petletnem obdobju.

PRijaVa zaČaSNega ali STalNega biVališČa

Ob prijavi bivališča moraš priložiti:

•	 veljaven osebni dokument s fotografijo;
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•	 dokazilo, da imaš pravico bivati na naslovu, ki ga prijavljaš (dokazilo o lastni-
štvu, najemna ali podnajemna pogodba, pisno soglasje lastnika ipd.).

Če v RS prebivaš na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, moraš pri upravni 
enoti prijaviti začasno prebivališče v roku treh dni od dneva naselitve oziroma od 
vročitve dovoljenja za začasno prebivanje. Prijava velja največ eno leto, prijavo pa 
obnoviš ti osebno ali pooblaščena oseba v osmih dneh od preteka.

Pri upravni enoti moraš prijaviti stalno prebivališče v roku osmih dni od naselitve 
oziroma vročitve dovoljenja za stalno prebivanje.

2.3 Pridobitev drŽavljanstva rs

Možnosti za pridobitev slovenskega državljanstva je več. Kot tujec moraš izpolnjevati 
naslednje pogoje:

•	 si dopolnil 18 let;

•	 imaš odpust iz dosedanjega državljanstva ali izkažeš, da ga boš dobil, če boš 
sprejet v državljanstvo RS;

•	 dejansko živiš v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vloži-
tvijo prošnje, in imaš urejen status tujca;

•	 imaš zagotovljena sredstva, ki tebi in osebam, ki jih moraš preživljati, zago-
tavljajo materialno in socialno varnost;

•	 obvladaš slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar do-
kažeš s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na 
osnovni ravni;

•	 nisi bil pravnomočno obsojen (na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh 
mesecev) ali ti ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizku-
sno dobo, daljšo od enega leta;

•	 ti ni bila izrečena odpoved prebivanja v RS;
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•	 tvoj sprejem v državljanstvo RS ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost 
ali obrambo države;

•	 imaš poravnane davčne obveznosti;

•	 daš prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je 
utemeljen v Ustavi RS.

Zaradi specifičnih namenov te knjižice pa spodaj dodatno predstavljamo pogoje za 
pridobitev državljanstva za osebe, poročene s slovenskim državljanom/-ko in za 
osebe s statusom begunca.

PRiDobiTeV DRŽaVljaNSTVa oSeb, PoRoČeNih S 
SloVeNSkiM DRŽaVljaNoM

Za državljanstvo RS lahko zaprosiš, če:

•	 si že najmanj tri leta poročen z državljanom/-ko Republike Slovenije;

•	 si živel v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje;

•	 imaš začasno ali stalno dovoljenje za bivanje;

•	 si opravil izpit iz slovenskega jezika;

•	 si bil dve leti v rednem delovnem razmerju oziroma če si zaposlen za določen 
čas in izkažeš, da si dohodke na podlagi zaposlitve prejemal že vsaj dve leti 
pred vložitvijo prošnje in da si za časa reševanja prošnje še vedno zaposlen;

•	 če si brez zaposlitve, lahko pod določenimi pogoji zate finančno jamči tvoj 
partner, če je zaposlen. 

Dvojno državljanstvo oseb, poročenih s slovenskim državljanom/-ko, je dovoljeno v 
primeru, da ima tujec posebne razloge, zakaj bi bilo zanj in za Slovenijo koristneje, 
če bi obdržal obe državljanstvi. O tem odloča Vlada Republike Slovenije in ne Mini-
strstvo za notranje zadeve. Odločitev vlade je končna in zoper njo ni možna pritožba.
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PRiDobiTeV DRŽaVljaNSTVa oSeb S STaTUSoM begUNca 

Za državljanstvo Republike Slovenije lahko zaprosiš kot oseba s statusom begunca, če:

•	 živiš v Sloveniji 5 let pred vložitvijo prošnje;

5 let prebivanja v Sloveniji moraš dokazati z uradnimi dokumenti, kot so na 
primer dovoljenje za bivanje, potrdila o prijavi na zavodu za zaposlovanje itd. 
zato je še kako pomembno, da hraniš vse uradne dokumente od prvega dne 
vstopa v državo.

•	 si opravil izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni: izpit je zate brezplačen, 
če si bil najmanj 80 % prisoten na integracijskem treningu;

•	 imaš zagotovljen vsaj minimalni dohodek na osebo (tudi za otroke);

•	 si bil dve leti v rednem delovnem razmerju oziroma če si zaposlen za določen 
čas in izkažeš, da si dohodke na podlagi zaposlitve prejemal že vsaj dve leti 
pred vložitvijo prošnje in da si za časa reševanja prošnje še vedno zaposlen.

kot ustrezna sredstva za zagotavljanje materialne varnosti se šteje nepreki-
njeno prejemanje plačila iz zaposlitve za določen čas (lahko pri različnih de-
lodajalcih) pol leta pred vložitvijo prošnje. kot zagotovljena finančna sredstva 
lahko štejejo tudi eden ali več naslednjih prejemkov: pokojnina, štipendija, 
renta, najemnina, zakupnina, dodatek za veliko družino, otroški dodatek, 
dodatek za nego otroka in starševski dodatek.



DRŽaVljaNSTVo za oTRoke oSeb bRez DRŽaVljaNSTVa

Da otrok pridobi slovensko državljanstvo, mora biti vsaj eden od staršev državljan 
RS. Če starša nimata slovenskega državljanstva, lahko otrok zaprosi za državljanstvo, 
ko dopolni osemnajst let, vendar mora na podlagi listin dokazati, da od rojstva biva v 
Sloveniji.

Otrok oziroma otroci, ki še niso stari 18 let, lahko na tvojo prošnjo pridobijo drža-
vljanstvo le, če:

•	 ti in partner pridobita državljanstvo RS;

•	 eden od staršev pridobi državljanstvo RS, a pod pogojem, da ta starš za to 
zaprosi, in če otrok živi z njim v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vlo-
žitvijo prošnje ter ima urejen status tujca;

•	 če je otrok rojen v RS in še ni dopolnil leto dni starosti, če za to zaprosi starš, 
ki pridobi državljanstvo RS.

3 uPravni 
PostoPki v 
rePubliki 
sloveniji
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3.1 institucije za urejanje Življenjske 
situacije v Mariboru 

V  tem poglavju najdeš informacije o institucijah, ki so namenjene urejanju osnovnih 
bivanjskih zadev v skladu z upravnimi postopki. S temi institucijami se nekateri 

srečujejo več, nekateri manj, nihče se jim pa ne more docela izogniti. Zato je dobro 
vedeti, kam in kdaj se obrniti ob urejanju tvoje življenjske situacije. 

UPRaVNa eNoTa MaRiboR 

UE so teritorialni organ uprave, ustanovljene na podlagi Zakona o upravi. Temeljna 
pristojnost upravne enote je odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji. Delovno 
področje upravne enote je enako delovnemu področju ministrstev, katerih naloge se 
teritorialno izvajajo preko upravne enote.

Sem se obrneš, ko:

•	 želiš spremeniti svoje osebno ime;

•	 želiš zaprositi za državljanstvo Republike Slovenije;

•	 želiš skleniti zakonsko zvezo;

•	 si želiš urediti osebno izkaznico in potni list po tem, ko postaneš državljan 
Republike Slovenije;

•	 želiš prijaviti/odjaviti stalno ali začasno bivališče;

•	 želiš pridobiti priznavanje ali podaljšanje vozniškega dovoljenja;

•	 želiš registrirati avtomobil.
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UPRaVNa eNoTa MaRiboR

Naslov: 
Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Telefon: 
02/ 220 17 62 

elektronski naslov:
http://www.upravneenote.gov.si/maribor/

Uradne ure: 
ponedeljek: 8.00–15.00
torek: 8.00–15.00
sreda: 8.00–18.00
četrtek: 8.00–15.00
petek: 8.00–13.00

ReFeRaT za TUjce

Referat za tujce Maribor spada pod oddelek za javni red in tujce Upravne enote Maribor. 
V pristojnost oddelka spadata vodenje in odločanje na različnih upravnih področjih, med 
drugimi tudi na delovnem področju tujcev, ki je okviru oddelka oblikovan kot referat.

Sem se obrneš, ko želiš:

•	 pridobiti dovoljenje za začasno prebivanje (tujcev);

•	 pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje (tujcev);

•	 pridobiti osebno izkaznico (za tujce);

•	 pridobiti potno listino (za tujce);

•	 prijaviti začasno in stalno prebivališče ali

•	 pridobiti potrdilo iz javnih evidenc (npr: izpis iz matične knjige).

ReFeRaT za TUjce

Naslov: 
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor

Telefon: 
02/ 220 16 93 

Uradne ure: 
ponedeljek: 8.00–15.00
torek: 8.00–12.00 in 13.00–18.00
petek: 8.00–13.00

elektronski naslov:
http://www.upravneenote.gov.si/maribor/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/sektor_za_
upravne_notranje_zadeve/oddelek_za_javni_red_in_tujce/

http://www.upravneenote.gov.si/maribor/
http://www.upravneenote.gov.si/maribor/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/sektor_za_upravne_notranje_zadeve/oddelek_za_javni_red_in_tujce/
http://www.upravneenote.gov.si/maribor/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/sektor_za_upravne_notranje_zadeve/oddelek_za_javni_red_in_tujce/
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ceNTeR za SocialNo Delo MaRiboR

CSD Maribor je javni socialnovarstveni zavod, ki opravlja socialnovarstvene dajatve 
in storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav ter naloge s področja 
starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Sem se obrneš, ko:

•	 preživljaš socialno stisko in potrebuješ pomoč svetovalca pri iskanju možnih 
oblik pomoči;

•	 želiš preveriti, ali si upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči v fi-
nančni stiski;

denarna socialna pomoč je namenjena vsem, ki nimajo sredstev za življenje 
ali premoženja, ki bi jim omogočilo preživetje. za pridobitev socialne pomoči 

moraš biti državljan Republike Slovenije ali pa tujec, ki ima dovoljenje za 
stalno prebivanje ali oseba s subsidiarno zaščito. kot prejemnik denarne 
socialne pomoči moraš biti prijavljen za zavodu za zaposlovanje kot iskalec 
zaposlitve.

•	 imaš v Sloveniji družino in želiš preveriti, ali si upravičen do družinskih  
prejemkov;

kot družina ste morda upravičeni do družinskih prejemkov, ki so: starševski 
dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko druži-
no, dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubljen dohodek. Ne pozabi 
preveriti pogojev upravičenosti do prejemkov!

•	 potrebuješ družinsko in partnersko svetovanje ter svetovanje na vseh podro-
čjih življenja;
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•	 kot ženska doživljaš nasilje v družini in potrebuješ selitev sebe in otrok v 
varno hišo;

•	 kot mladoletnik živiš v slabih družinskih razmerah in potrebuješ selitev v kri-
zni center za mlade ali mladinski dom.

ceNTeR za SocialNo Delo MaRiboR

Naslov: 
Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor

Telefon: 
02/ 250 66 00 

Uradne ure: 
ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
torek: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
petek: 8.00–13.00

elektronski naslov:
http://csd-mb.si/sl/page/view/NasloviInUradneUre

zaVoD RePUblike SloVeNije za zaPoSloVaNje 

ZRSZ je ena ključnih ustanov na trgu dela. Cilj vseh aktivnosti Zavoda RS za zapo-
slovanje je prispevati k povečanju zaposljivosti in zaposlenosti. 

Sem se obrneš, ko:

•	 iščeš delo ali zaposlitev;

•	 želiš prijaviti delodajalca, ki krši tvoje delovne pravice;

•	 želiš pridobiti vse informacije o izdaji delovnih dovoljenj;

•	 želiš pregledati seznam delodajalcev z negativnimi referencami in

•	 seznam delodajalcev, ki imajo prepoved zaposlovanja tujcev.

zaposlitev preko zRSz lahko iščeš tudi po spletu: 
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
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Delodajalce z negativnimi referencami dobiš na spletni povezavi: 
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/delodajalci_z_ne-
gativnimi_referencami

Delodajalce s prepovedjo zaposlovanja pa: 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/prepoved_zaposlo-
vanja_tujcev

Na seznamu so navedeni samo delodajalci, ki so jim uspeli dokazati kršitve. 
Naše terenske izkušnje z delavci pa govorijo o velikem številu delodajalcev, 
ki kršijo pravice, vendar niso uvrščeni na zgornji seznam. Delavci, s kateri-
mi delamo, zato pravijo, da so najboljši vir preverjanja dobrega delodajalca 
njegovi zaposleni. Pri njih se pozanimaj o rednosti izplačila plače, plačevanju 
prispevkov in dodatkov.

zaVoD RePUblike SloVeNije za zaPoSloVaNje

Naslov 1: 
Gregorčičeva 37, 2000 Maribor

Telefon 1: 
02/ 23 57 700 

Naslov 2: 
Moše Pijade 22, 2000 Maribor

Telefon 2: 
02/ 33 05 400

elektronski naslov:
http://www.ess.gov.si/

Uradne ure: 
ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
torek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
petek: 8.00–13.00

Ne pozabi se prijaviti na zRSz kot iskalec zaposlitve v primeru, da si bil devet 
mesecev ali več zaposlen pri istem delodajalcu, saj boš za tri mesece ali več 
upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost. Če imaš začasno do-
voljenje za bivanje/delo, se bo to avtomatično podaljšalo za čas prejemanja 
nadomestila za brezposelnost.

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/delodajalci_z_negativnimi_referencami
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/delodajalci_z_negativnimi_referencami
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/prepoved_zaposlovanja_tujcev
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/prepoved_zaposlovanja_tujcev
http://www.ess.gov.si/
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zaVoD za zDRaVSTVeNo zaVaRoVaNje RS 

Osnovna funkcija ZZZS je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja – zagota-
vljanje učinkovitega zbiranja in razdeljevanja sredstev za kakovostno uresničevanje 
pravic iz tega naslova. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja obsegajo 
pravice do zdravstvenih storitev in do nekaterih denarnih nadomestil. 
Več informacij o sistemu zdravstvenega zavarovanja najdeš v 4. poglavju.

Sem se obrneš, ko:

•	 želiš urediti osnovno zdravstveno zavarovanje;

•	 želiš preveriti, ali te je delodajalec prijavil v sistem zavarovanja;

Če je delodajalec plačal tvoje zdravstveno zavarovanje, lahko preveriš tudi 
preko SMS-sporočila, in sicer tako, da na telefonsko številko 031 771 009 

pošlješ sporočilo (SMS) tako, da vtipkaš zz in devetmestno številko svoje 
zdravstvene kartice (na primer zz038863521). V eni minuti bi moral prejeti 
odgovor (ravno tako preko SMS-sporočila)

zaVoD za zDRaVSTVeNo zaVaRoVaNje RS

Naslov: 
Sodna ulica 15, 2000 Maribor

Telefon: 
02/29 09 300 in 02/29 09 315 

elektronski naslov:
http://www.zzzs.si/

Uradne ure: 
ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
torek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
petek: 8.00–13.00

•	 želiš preveriti, ali ti delodajalec redno plačuje obvezne dodatke za zdravstve-
no zavarovanje.
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Ko želiš preveriti, ali ti delodajalec plačuje socialne prispevke, se obrni na Davčni 
urad RS (DURS). V Mariboru je na Titovi cesti 10. Uradne ure so enake kakor na 
ZZZS s to razliko, da v sredo popoldan obratuje med 13.00 in 18.00.

iNšPekToRaT RS za Delo

Inšpektorat RS za delo opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih pred-
pisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in 
druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, so-
delovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi 
ni drugače določeno.

Sem se obrneš, ko:

•	 so kršene tvoje pravice v delovnem razmerju;
•	 ko želiš prijaviti delodajalca, ki te kršitve izvaja.

Prijava je lahko posamezna ali skupinska in je lahko tudi anonimna. kršitve 
v povezavi z delom lahko prijaviš tudi na zavodu za zaposlovanje, ta pa je 
dolžan predati prijavo na inšpektorat za delo. 

iNšPekToRaT RS za Delo

Naslov: 
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor

Telefon: 
02/234 86 00

elektronski naslov:
http://www.id.gov.si/

Uradne ure:
ponedeljek: 9.00–11.00
sreda: 9.00–11.00
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3.2 kdo PoČne kaj v uPravneM PostoPku? 

Tukaj najdeš informacije in napotke o tem, kakšne so dolžnosti in pravice posameznih 
oseb v upravnem postopku. Bolje kot poznaš svoje dolžnosti in pravice, lažje jih boš 
tudi uveljavljal.

Uradna oseba je po ZUP oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje v 
upravni zadevi ali za opravljanje posameznih dejanj v postopku.

URaDNa oSeba, ki obRaVNaVa TVojo Vlogo, MoRa:

•	 pri odločanju uporabljati tiste ukrepe, ki so zate ugodnejši, če se z njimi do-
seže namen predpisa;

•	 skrbeti, da tvoja nevednost ni v škodo tvojih pravic, ki ti pripadajo po zakonu;

Uradna oseba te mora po uradni dolžnosti opozoriti na pomanjkljivosti in 
napake vlog ter ti svetovati o možnih rešitvah.

•	 pojasniti postopke, pravice in dolžnosti, ki te zanimajo, brez tvojih razlag o 
tem, zakaj ali za koga potrebuješ informacije;

•	 omogočiti, da izkoristiš pravico do sodelovanja v postopku in do podaje izjave 
o vseh dejstvih in okoliščinah.

zakon o splošnem upravnem postopku (zUP) določa, da je organ dolžan v 
postopkih, kjer ni potreben poseben ugotovitveni postopek, izdati odločbo 
stranki najpozneje v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo, v 
vseh drugih primerih pa najpozneje v dveh mesecih.
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Stranka, po ZUP, je lahko vsaka fizična oseba in pravna oseba zasebnega ali javnega 
prava, na katere zahtevo je začet postopek ali zoper katero poteka postopek. Stranke 
so lahko tudi skupine oseb, če so lahko nosilci pravic in obveznosti, o katerih se od-
loča v upravnem postopku.

STRaNka, ToRej Ti:

•	 moraš pred organom govoriti resnico ter natančno navesti dejansko stanje 
stvari;

•	 imaš pravico do pritožbe na prvi stopnji (to je prva odločba, ki jo sprejmeš o 
katerikoli zadevi), če ni z zakonom določeno drugače;

•	 o možnostih pritožbe si opozorjen v vsaki izdani odločbi;

Na odločbo se lahko pritožiš v petnajstih dneh od njene izdaje oziroma v 
roku, ki ga opredeljuje odločba. Pritožbo vložiš pisno ali ustno na zapisnik 
pri organu, ki je izdal odločbo. 

•	 se lahko pritožiš tudi v primeru, če tvoja vloga ni razrešena v zakonsko do-
ločenem roku;

•	 moraš biti starejši od 18 let in sposoben sam opravljati dejanja v postopku.

Po ZUP je lahko pooblaščenec vsak, kdor je poslovno popolnoma sposoben.

PooblašČeNec

Pooblaščenec je oseba, ki ima pravico, da namesto stranke (torej tebe) opravlja deja-
nja v upravnem postopku, pri čemer imajo ta dejanja enak pravni učinek, kot če bi jih 
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opravil ti sam. Pooblaščenec te ne sme nadomeščati le pri dejanjih, ko moraš izjave 
dajati ti. Osebo lahko pooblastiš pisno ali ustno na zapisnik.

Pooblaščenec ne bo samo deloval v postopkih v tvojem imenu, ampak bo 
tudi prejemal dokumente na svoj naslov, zato bodi pozoren pri spremljanju 
prejetih pošiljk. Prišlo je že do primerov, v katerih je delodajalec urejal vse 
papirje za delavce v svojo korist, delavci pa zaradi nerazumevanja jezika 
sploh niso vedeli, da so v enem od dokumentov s podpisom pooblastili svo-
jega delodajalca. a vedeti moraš, da se lahko pooblaščencu odpoveš kadar 
koli. To storiš pisno ali ustno na zapisnik. Ravno tako te mora organ, če ugo-
tovi, da pooblaščenec deluje v tvojo škodo, opozoriti na škodljive posledice, 
ki lahko nastanejo.

kRšiTeV TVojih PRaVic

Na varuha človekovih pravic se obrneš, ko domnevaš ali si prepričan, da so kršene 
tvoje pravice. A to storiš šele takrat, ko si že sam poskusil rešiti težavo skozi pritožbo 
ali rabo drugih pravnih sredstev. 
Varuhu pošlješ v svojem maternem jeziku spisano pobudo (obrazec ali navadno pi-
smo), ki vsebuje opis kršitve tvojih pravic in razlago o sredstvih, ki si jih ubral za raz-
rešitev problema. Ne pozabi dodati svojih podatkov in podpisa, ker Varuh anonimnih 
pobud ne obravnava. 

Na varuha človekovih pravic se lahko obrnete tudi skupinsko.
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VaRUh ČloVekoVih PRaVic RS

Naslov: 
Dunajska cesta 56 (4. nadstropje)
1109 Ljubljana

brezplačni telefon: 
080 15 30

e-pošta: 
info@varuh-rs.si

Uradne ure: 
ponedeljek do četrtek: 9.00–15.30
petek: 9.00–14.30

 

3.3 PreMagovanje jezikovniH ovir v 
uPravneM PostoPku

Vsi upravni postopki so vodeni v slovenskem jeziku, ki je uradni jezik v Sloveniji. Zato 
moraš predložiti vse uradne dokumente za potrebe upravnega postopka v sloven-
ščini. 

Če ne vložiš uradne vloge v slovenskem jeziku, bo ta razumljena kot nepo-
polna. Če je tvoje znanje slovenskega jezika slabo, ti priporočamo, da odda-
jaš vloge ustno na zapisnik. Uradna oseba mora namreč po dolžnosti sesta-
viti vlogo. S seboj imej prevajalca, ki mu zaupaš. Več o oddaji vloge ustno na 
zapisnik najdeš nižje, pod poglavjem 3.4.

Če boš oddal nepopolno vlogo, te bo uradna oseba v petih delovnih dneh pozvala k 
odpravljanju pomanjkljivosti (recimo prevodu vloge v slovenski jezik) in ti določila nov 
časovni rok za oddajo vloge. Pravočasna odprava pomanjkljivosti vloge pomeni, da 
je vloga dopolnjena in oddana v skladu z določenim rokom. V nasprotnem primeru 
organ vlogo zavrže in je ne obravnava.

V pozivu k dopolnitvi vloge uradna oseba določi, ali mora dokument prevesti 
sodni tolmač ali prevajalsko podjetje. To se na primer zgodi v postopku pre-
vedbe vozniškega dovoljenja. Stroške prevoda kriješ sam.
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Če je tvoje znanje slovenskega jezika pomanjkljivo ali nično, te lahko na ura-
dih spremlja znanec, ki ti postopek prevaja v tebi razumljiv jezik. Ta oseba ti 
lahko pomaga pisati vloge in pritožbe. 

Ne podpisuj ničesar, česar ne razumeš popolnoma, četudi ti upravni organi 
neformalno razložijo vsebino podpisnega dokumenta. Preden karkoli podpi-
šeš, si priskrbi prevajalca, ki mu zaupaš.

Cene tolmačev variirajo, zato se je vredno potruditi in poiskati cenejšega. Več infor-
macij o ponudbi tolmačev in njihovi vlogi v upravnem postopku najdeš na sledečih 
spletnih povezavah: 

http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/(WebTolmaci)?OpenView

http://www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php?title=Vloga_tolma%C4%8Da_v_
upravnem_postopku. 

3.4 oddajanje uradne vloge

Vloge so zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori. Lahko jih oddaš v pi-
sni obliki, ustno ali elektronsko, ob tem pa ne pozabi skrbno shraniti potrdil, ki jih 
prejmeš od uradnih institucij glede oddaje vloge. To so namreč tvoja dokazila! Le na 
podlagi potrdil lahko sprožiš pritožbo.

NaČiN oDDaje Vlog

Pisna vloga

Pisna vloga mora biti napisana ali natisnjena in vedno lastnoročno podpisana. Če 
vloge ne podpišeš in se s tem ne identificiraš, bo vloga zavržena kot neveljavna. 

http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/(WebTolmaci)?OpenView
http://www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php?title=Vloga_tolma%C4%8Da_v_upravnem_postopku
http://www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php?title=Vloga_tolma%C4%8Da_v_upravnem_postopku
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Pisno vlogo lahko oddaš tako, da jo:

•	 izročiš neposredno organu (instituciji, od katere nekaj želiš);
•	 pošlješ organu po običajni pošti;
•	 pošlješ po elektronski pošti ali preko poslovnega ponudnika, ki opravlja po-

sredovanje vlog kot svojo dejavnost. Ne pozabi dodati digitalnega podpisa.

oddaja pisne vloge po faksu ali v skenirani obliki zadostuje za začetek po-
stopka, vendar pa moraš to vlogo kasneje lastnoročno podpisati pri pristoj-
nem organu. 

Ustna vloga

Vlogo lahko oddaš tudi ustno na zapisnik. To pomeni, da obiščeš zadolženega 
referenta oziroma uradno osebo in ji narekuješ besedilo vloge, ona pa bo naredila 
zapisnik tvoje vloge.

Če ne razumeš slovensko, pripelji s seboj prevajalca, ki mu zaupaš, da bo 
prevajal tvoje besedilo in na koncu tudi preveril pravilnost zapisa. 

TVoja zagoToVila/Dokazi ob oDDaji Vlog

Upravni organi upravljajo papirje in dokazila, zato se moraš kot stranka zaščititi in 
hraniti vso dokumentacijo (ali kopije, če originali niso možni), ki jo prejmeš od ura-
dnih oseb: vloge, prošnje, odločbe in posebej dokazila, da si vloge oddal.

zagotovilo ob oddaji vloge osebno

Ob osebni oddaji vloge pri upravnem organu prejmeš listek, to je potrdilo, da si 
vlogo oddal z datumom, od katerega se šteje čas, v katerem ti organ mora izdati 
odločbo ali odgovor. Ta listek hrani!
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zagotovilo ob oddaji vloge po pošti

Ob oddaji vloge po pošti uporabi storitev »potrdilo o oddani pošiljki« ali »pri-
poročena pošiljka«. Pri tem izpolni obrazec, na katerega ti poštni uslužbenec 
nalepi nalepko s podatki, kam si na določen dan nekaj poslal. Tudi tega shrani!

Če vlogo pošlješ priporočeno po pošti, se za dan prejetja vloge šteje dan od-
daje na pošto. To pomeni, da lahko v skrajnem primeru na pošto oddaš vlogo 
zadnji dovoljeni dan, čeprav jo bo upravni organ dejansko prejel dan ali dva 
kasneje. 

3.5 PrejeManje odloČb in sklePov

V tem poglavju ti ponujamo nekaj namigov o tem, kako se zavarovati pred morebitnimi 
spodrsljaji pri prejemanju odločitev uradnega organa in s tem poskrbeti za uveljavlja-
nje tvojih pravic.

a. Vse odločbe in sklepi ti morajo biti vročeni osebno. Najpogosteje to pomeni 
dostavo po pošti, pri čemer moraš poštarju podpisati vročilnico, s čimer po-
trjuješ, da si prejel pošiljko.

Dan prejetja dokumentov je pomemben zato, ker se od tega datuma nava-
dno štejejo roki za dopolnjevanje vlog ali izvedbo kakega drugega koraka. 
Če roke zaradi malomarnosti zamudiš, na lastno odgovornost tvegaš, da bo 
upravni postopek prekinjen. 
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b. Če imaš zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, pozorno spremljaj pošiljke, 
ki bi jih naj on prejemal v tvojem imenu.

c. Odgovore na tvoje vloge boš prejel na naslov, naveden na vlogi, zato napiši re-
snični naslov. Če nimaš svojega naslova, uporabljaj naslove zanesljivih ljudi.

3.6 Pravica do PritoŽbe

Zoper odločbo, ki ti je bila izdana na prvi stopnji, imaš možnost pritožbe, tudi v pri-
meru, ko ti organ prve stopnje ni navedel, da se lahko pritožiš. Pritožiti se ne moreš, 
če je na odločbi navedeno, da to ni mogoče. Pritožbo vložiš v roku 15 dni, če ni v 
odločbi navedeno drugače. Pritožbo vložiš pri organu, ki je izdal odločbo. To lahko 
storiš pisno ali ustno na zapisnik.

V pritožbi moraš navesti:

•	 odločbo, ki jo izpodbijaš;

•	 organa, ki jo je izdal;

•	 številko odločbe;

•	 datum izdaje;

•	 razlog pritožbe.

Tudi če organ prve stopnje tvojo pritožbo zavrže s sklepom, se lahko  
na ta sklep pritožiš. Če pa je tvoja pritožba sprejeta, dobiš novo odločbo.



4Življenje 
in delo v 
rePubliki 
sloveniji

4.1 tvoje Pravice v vsakdanjeM Življenju

Ne glede na to, kakšen status ti je podelila država, je nekaj gotovo: ni lahko začeti 
novega življenja v novem kraju in med novimi ljudmi. Še posebno v državi, ki misli, 

da kulturno in versko ni posebej raznolika. Morda se ti celo kdaj zdi, da si obstal na 
poti, po kateri stopaš. Pa vendar, to ni povsem tako. V Sloveniji ti pripadajo določene 
pravice, ki ti pomagajo premagovati ovire. Če jih poznaš, jih lahko tudi zahtevaš.

zDRaVSTVeNa oSkRba V SloVeNiji iN PRaVica Do Nje

V Sloveniji trenutno obstaja sistem osnovnega/obveznega in dopolnilnega zavarova-
nja. Osnovno zdravstveno zavarovanje je bistvenega pomena, saj je brez njega vsak, 
tudi najbolj splošen zdravniški pregled plačljiv. Toda osnovno zdravstveno zavarovanje 
krije samo najbolj splošne zdravniške preglede in storitve. Osebe, ki nimajo dodatne-
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ga zavarovanja (in niso drugače zavarovane, recimo preko kolektivnega dodatnega 
zavarovanja na delovnem mestu), morajo same kriti stroške specialistov, bolnice, ve-
čjih zobozdravstvenih posegov itd. Ti stroški so navadno zelo visoki, zato je smiselno 
urediti dodatno zavarovanje, ki pokriva razliko med polno ceno in deležem, ki ga krije 
obvezno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si urediš na katerikoli zdra-
vstveni zavarovalnici. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je plačljiva storitev.

Pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja lahko uveljavljaš, če imaš: 

•	 stalno dovoljenje za bivanje;

•	 dovoljenje za začasno bivanje na osnovi zaposlitve ali na osnovi izobraževanja;

V tem primeru bo tvoje zavarovanje prenehalo ob prenehanju zaposlitve ali 
izobraževanja. 

•	 status begunca, ker ta status predpostavlja skoraj enake pravice (in dolžno-
sti), kot jih imajo državljani RS.

osebe s statusom begunca in subsidiarno zaščito imajo trenutno krito tako 
obvezno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje 3 leta po prejemu statusa.

brezplačna medicinska pomoč

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s pripadajočo 
svetovalnico je na ulici Strossmayerjeva 15 v Mariboru. Odprta je od ponedeljka 
do četrtka od 8.00 do 13.00, prisotnost zdravnika je vsak ponedeljek med 16.00 
in 17.30, sredo in četrtek od 10.00 do 12.30, prav tako vsak drugi in tretji teden v 
mesecu ob sredah tudi popoldan od 15.00 do 16.30. Vse dodatne informacije je 
mogoče pridobiti tudi na telefonski številki ambulante, in sicer 05 90 80 359.
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zdravstveno zavarovanje in zaposlitev 

Ob zaposlitvi (redno delovno razmerje) te v sistem zdravstvenega zavarovanja 
prijavi delodajalec na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri čemer 
je del tvoje plače namenjen plačevanju zavarovanja. V preostalih primerih se 
prijaviš in odplačuješ zavarovanje sam. 

zdravstveno zavarovanje in nizek dohodek

Oproščen si plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, če so tvoji do-
hodki nižji od 260 € neto na mesec. Na Centru za socialno delo oddaj Vlogo za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Na vlogi označiš, da uveljavljaš pravico 
do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Vloga je dostopna na 
http://www.csd-mb.si/sl/page/view/Dokumenti

PRaVica Do bRezPlaČNe PRaVNe PoMoČi 

Do brezplačnega pravnega svetovanja in brezplačne pravne pomoči si upravičen, če 
imaš v Sloveniji prijavljeno začasno ali stalno prebivališče in ne moreš rešiti pravnega 
problema brez finančne škode zase in za svojo družino. Do brezplačne pravne pomo-
či je s finančnega stališča upravičena oseba, katere mesečni povprečni dohodek na 
družinskega člana ne presega dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Če v Sloveniji nimaš prijavljenega prebivališča in se trenutno nahajaš v 
Mariboru, se s svojimi vprašanji obrni na nevladno organizacijo (Rizom, MiSc 
infopeka), ki bo lahko v tvojem imenu iskala pravni nasvet pri zavodu PiP.

http://www.csd-mb.si/sl/page/view/Dokumenti
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Če imaš v Mariboru prijavljeno začasno ali stalno bivališče, lahko poiščeš brezplač-
no pravno svetovanje na Zavodu PIP. 

zaVoD PiP - PRaVNo iNFoRMacijSki ceNTeR MaRiboR

Naslov: 
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

Telefon: 
02/ 234 21 46

Na vlogi za brezplačno pravno pomoč moraš navesti zelo natančne podatke 
o svoji lastnini, ki jih lahko pridobiš le v matični državi, kar podaljša in oteži 
celoten proces pravnega reševanja tvoje situacije. Če pa lahko izkažeš, da si 
v Sloveniji vsaj enkrat prejel kakršno koli obliko socialne pomoči (sem šteje 
tudi enkratna socialna pomoč), ali pa si redni prejemnik denarne socialne 
pomoči, obstaja velika verjetnost, da se boš izognil pridobivanju podatkov iz 

matične države, kar bo olajšalo in pospešilo postopek pridobivanja brezplač-
ne pravne pomoči.

Pravno pomoč pred sodiščem pa lahko dobiš pri odvetniku, ki ga izbereš s seznama 
odvetnikov pro bono, ko zaprosiš za brezplačno pravno pomoč. 
Vlogo za dodelitev brezplačne pravne pomoči, Obrazec BPP št.1, dobiš v knjigarni 
ter na internetu (http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1225) in jo z 
vsemi potrebnimi dokazili oddaš na sodišču, kjer imaš prijavljeno bivališče. Sodišče 
oceni tvoje finančno stanje in odloči, ali si upravičen do pravne pomoči. Ko ti pomoč 
odobrijo, ti dodelijo tudi odvetnika in ti vročijo napotnico, s katero se oglasiš pri 
odvetniku.

http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1225
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PRaVica Do izobRaŽeVaNja

Kot tujec imaš pravico do izobraževanja v slovenskem šolskem sistemu, vendar pa 
moraš izpolnjevati pogoje za vpis v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje. V 
nadaljevanju boš našel pregled vzgojno-izobraževalnega sistema v RS.

Vrtec

V vrtec lahko kot starš vključiš otroka v starosti od 11 mesecev pa do vstopa v 
osnovno šolo. Otroka je mogoče vpisati v vrtec vse leto na podlagi prijave, ki jo 
dobiš v papirnici. Ob sprejemu otroka v vrtec moraš priložiti tudi potrdilo pediatra 
o otrokovem zdravstvenem stanju. 

Če prejemaš denarno socialno pomoč, si plačila vrtca delno oproščen, kar pa 
uveljavljaš na upravni enoti. 

osnovna šola

Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji obvezno, brezplačno in traja 9 let. Kot 
starš moraš v 1. razred OŠ vpisati otroka, ki bo v prihajajočem koledarskem letu 
dopolnil 6 let. Otroka vpiši v mesecu februarju za prihodnje šolsko leto na šoli, ki 
stoji v okolišu tvojega stalnega ali začasnega bivališča.

Srednja šola

Srednješolsko izobraževanje na splošno delimo na gimnazijo in na poklicno/stro-
kovno/tehnično šolo. Vsako leto v februarju izide razpis za vpis v srednje šole, v 
marcu pa je navadno potrebno oddati prijavo. 
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Vpis na eno od fakultet Univerze v Mariboru

Kot tujec lahko v Sloveniji na javnih izobraževalnih ustanovah študiraš na dodi-
plomski stopnji brezplačno, če vpišeš redni način študija. Plačaš le vpisnino, ki 
se razlikuje od fakultete do fakultete. 

Če želiš študirati na Univerzi v Mariboru in imaš listino o izobraževanju, ki je 
bila izdana v tujini, moraš sprožiti postopek priznavanja izobraževanja za na-
men nadaljevanja izobraževanja, kar pomeni, da izpolniš obrazec N (dobiš ga na 
vpisni službi Univerze v Mariboru) in priložiš naslednjo dokumentacijo:

•	 originalno listino o izobraževanju, za katero želiš, da se prizna;

•	 spričevalo o zaključeni srednji šoli (matura) – listina mora biti legalizirana na 
podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 ali Zakona o overitvi listin v medna-
rodnem prometu;

•	 fotokopijo listine o izobraževanju iz prve alineje;

•	 overjen slovenski prevod listine o izobraževanju iz prve alineje (s strani stal-
nega sodnega tolmača);

•	 spričevala za vsa 4 leta srednje šole;

•	 kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripraviš sam.

Navedena dokumentacija se posreduje na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov 
trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »Priznavanje tujega izobraževanja«.
 
Postopek priznavanja tujega izobraževanja navadno traja dva meseca. Za vse infor-
macije glede vpisa in vpisnega postopka se obrni na Visokošolsko prijavno-informa-
cijsko službo: vpis@uni-mb.si

mailto:vpis@uni-mb.si
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4.2 PodroČje dela in Pravice delavcev

V času izdajanja knjižice je situacija v Sloveniji vse prej kot lahka, tako kar se tiče 
iskanja zaposlitve, višine zaslužka za delo kot tudi pravic delavcev. Slovenija je v moč-
nem finančnem krču zaradi vsesplošne finančne krize, ki pa jo določeni delodajalci 
izrabljajo kot izgovor za kršenje pravic delavcev in delavk. Zaradi slednjega se v priha-
jajočem obdobju napovedujejo odpuščanja v državnem sektorju, zunaj tega sektorja 
pa so redne pogodbe za nedoločen delovni čas prava redkost. Trg dela je že v času 
gospodarske rasti postopoma krčil pravice delavcev, v obdobju recesije pa se je po-
ložaj delavcev le še močno poslabšal. Zaposlitev za redno delovno razmerje skorajda 
več ni, razraščajo se tako imenovane ranljive, prekarne ali negotove oblike zaposlova-
nja, ki ne vključujejo nikakršnih z delom povezanih pravic (povračilo prevoza, malice, 
porodniški dopust, letni dopust, bolniška ipd.) ter omogočajo delodajalcem hitro od-
puščanje. Tovrstni premiki na trgu dela so še posebej prizadeli mlajšo in univerzite-
tno izobraženo populacijo, ki se zaradi brezposelnosti ali finančnega izkoriščanja 

delodajalcev težko preseli na svoje in načrtuje prihodnost. Zgornji opis razmer na 
trgu dela je namenjen temu, da v grobem razumeš situacijo, v katero si prišel in 
v kateri boš iskal svoje lastne strategije preživetja. Če nikakor ne najdeš dela, ti 
predlagamo, da razmisliš o tečaju poklicne kvalifikacije v enem od najbolj iskanih 
poklicev na trgu dela. 

Ob tem je treba poudariti, da so neredko tudi zaposleni v rednih delovnih razmerjih 
za nedoločen čas žrtve izkoriščanja delodajalcev. To velja še posebej za delavce iz 
držav bivše Jugoslavije, ki so se v Slovenijo preselili v iskanju boljšega življenja ali 
zaslužka, sedaj pa med služenjem kruha zelo pogosto doživljajo zlorabe različnih 
vrst. Zato je to poglavje namenjeno predvsem tebi, dragi delavec migrant. 

Minimalna plača v Sloveniji leta 2012 znaša 763,06 € bruto na mesec.
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biVaNje V RS Na oSNoVi zaPoSliTVe ali Dela

Če želiš v Sloveniji bivati zaradi zaposlitve, dela, sezonskega dela, čezmejnega opra-
vljanja storitev kot napoteni delavec oziroma kot dnevni delavec migrant, moraš naj-
prej pridobiti veljavno delovno dovoljenje, nato pa zaprosiš za dovoljenje za prebivanje. 
Zavod RS za zaposlovanje je pristojen za izdajo delovnega dovoljenja. Vsa vprašanja, 
vezana na bivanje in vizum, pa urejaš na Referatu za tujce.

V primeru, da imaš začasno dovoljenje za bivanje in začasno delovno dovo-
ljenje (vizum), a si prejemnik nadomestila za brezposelnost (s strani zRSz), 
lahko za časa prejemanja nadomestila zaprosiš za podaljšanje začasnega 
dovoljenja za bivanje. začasno bivanje se ti ravno tako podaljša v primeru, 
da si v RS uradno na zdravljenju. Ta informacija je pomembna predvsem 
za delavce, ki ste zaradi stečaja podjetja postali brezposelni in v RS nimate 
osebnega delovnega dovoljenja in dovoljenja za stalno prebivanje. 

oSebNo DeloVNo DoVoljeNje

Po novem lahko za osebno delovno dovoljenje zaprosiš, če imaš v zadnjih dveh letih 
20 mesecev plačano zdravstveno zavarovanje. To velja tudi, če si delal pri različnih 
delodajalcih. Zato skrbno preverjaj, ali ti delodajalec plačuje zdravstveno zavarovanje 
in preostale prispevke! 

iSkaNje Dela iN SezNaM Najbolj iSkaNih PokliceV 

Delo lahko iščeš po naslednjih spletnih straneh, ki posredujejo iskanja delodajalcev:

Zavod RS za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta

Moja zaposlitev
http://www.mojazaposlitev.si/

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
http://www.mojazaposlitev.si/
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Aktiv.si
http://www.aktiv.si/prosta_delovna_mesta

Zaposlitev.net
http://www.zaposlitev.net/delo.php?m=iskalci&a=karierni_center&a2=seznam_
clankov&clanek_kategorija=1

Trenkwalder
http://www.trenkwalder.com/si/Iskalci/Iskanje_dela/Delo_v_Sloveniji.html

Moje delo
http://www.mojedelo.com/isci

Najbolj iskani poklici v Sloveniji so: 

Zidarji, varilci, elektroinštalaterji, tesarji, čistilci, zdravstveni delavci, arhitekti, de-
lovni terapevti, farmacevti, socialni delavci, psihologi, srednješolski učitelji, servi-
serji, varnostniki, poklicni šoferji, kuharji.

Najbolj iskani poklici v avstriji so:

Gradbeniki in zaključna gradbena dela, zdravstvena nega, pretežno v domovih za 
ostarele ali negovalnih domovih, dela na področju gostinstva in turizma v poletni 
sezoni, kovinarstvo, vzdrževanje strojev in naprav v proizvodnih dejavnostih. 

PReVoz Na Delo iN Malica

V sklopu rednega delovnega razmerja imaš pravico do povrnjenih potnih stroškov in 
malice, kar mora biti razvidno iz plačilne liste. Višina povrnjenih potnih stroškov je 
odvisna od razdalje do delovnega mesta. Navadno delodajalec pokrije stroške naj-
cenejšega javnega prevoza, ki ga imaš na voljo. Če ne moreš uporabiti avtobusa ali 
vlaka, boš prejel povračilo stroškov na kilometer do delovnega mesta in nazaj.

http://www.aktiv.si/prosta_delovna_mesta
http://www.zaposlitev.net/delo.php?m=iskalci&a=karierni_center&a2=seznam_clankov&clanek_kategorija=1
http://www.zaposlitev.net/delo.php?m=iskalci&a=karierni_center&a2=seznam_clankov&clanek_kategorija=1
http://www.trenkwalder.com/si/Iskalci/Iskanje_dela/Delo_v_Sloveniji.html
http://www.mojedelo.com/isci
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zDRaVSTVeNo zaVaRoVaNje iN bolNiška

kako preveriš, ali ti delodajalec plačuje zavarovanje?

Po novem lahko kar preko mobilnega telefona preveriš, če si zdravstveno za-
varovan in če je posledično delodajalec prijavil delovno razmerje. To narediš z 
SMS-sporočilom, v katerega napišeš ZZ in devetmestno številko svoje zdra-
vstvene kartice (primer: ZZ039081320). Sporočilo pošlješ na 031 771 009 in v 
nekaj sekundah bi moral dobiti odgovor. Ne pozabi preveriti, ali ti delodajalec 
plačuje socialne prispevke – to storiš na DURS.

Delavcev, ki imajo dovoljenje za delo, delodajalec ne sme odjaviti od zavaro-
vanja, brez da priloži dokaz o prenehanju delovnega razmerja, kar pomeni, 
da potrebuje tvoj podpis!

Če te je delodajalec predčasno in nepravično odjavil od zavarovanja, to pomeni kr-
šitev tvojih pravic, zato ga prijavi Inšpektoratu za delo ali zahtevaj od zavoda za 
zaposlovanje, da to stori namesto tebe.

Prijava je lahko tudi anonimna in skupinska.

bolniška in plačevanje nadomestila

Ko si na bolniški, ti mora nadomestila plačevati delodajalec in ne država (torej 
ZZZS), tudi kadar bolniška traja več kot 30 dni in tudi če je delodajalec v stečaju. 
Država, žal, ne prevzema odgovornosti za ljudi, ki niso po lastni krivdi na bolni-
ški in nimajo plačanega nadomestila.



85

Medicinska pomoč brez zdravstvenega zavarovanja

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s pripadajočo 
svetovalnico je na ulici Strossmayerjeva 15 v Mariboru. Odprta je od ponedeljka 
do četrtka od 8.00 do 13.00, prisotnost zdravnika je vsak ponedeljek med 16.00 
in 17.30, sredo in četrtek od 10.00 do 12.30, prav tako vsak drugi in tretji teden 
v mesecu ob sredah tudi popoldan od 15.00 do 16.30. Vse dodatne informacije 
je mogoče pridobiti tudi na telefonski številki Ambulante, in sicer 05 90 80 359.

Stroški pri urejanju delovnega razmerja

Delodajalci nikakor ne sme nate prenašati finančnih bremen v zvezi s pridobi-
vanjem delovnih dovoljenj ali urejanjem delovnega razmerja. Delodajalec mora 
sam plačati vse stroške, povezane z urejanjem zaposlitve: delovno dovoljenje, 
zdravstveni pregled itd. 

Denarno nadomestilo

Če prejemaš nadomestilo za brezposelnost (od zavoda za zaposlovanje) in ti bo 
dovoljenje za začasno prebivanje preteklo, lahko dovoljenje za bivanje podaljšaš 
ali pa zaprosiš za novega. Ta velja samo za čas prejemanja nadomestila. Če se 
med tem zaposliš, ti dovoljenje podaljšajo za čas zaposlitve. S tem ko si preje-
mnik denarnega nadomestila, imaš pokrito tudi osnovno zdravstveno zavarova-
nje. Nihče pa ti ne krije dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

zveza svobodnih sindikatov Slovenije (zSSS) je pred kratkim odprla novo 
telefonsko linijo, ki nudi splošne informacije v zvezi z delom, zavarovanjem 
in bivanjem v Sloveniji. brezplačna telefonska številka je 080 14 34, obratuje 
pa vsak dan med 8.00 in 19.00.
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Z vprašanji, vezanimi na zaposlovanje, delo, dovoljenji za prebivanje, dostopnostjo 
do študija ali izobrazbe, se lahko obrnete na infotočko za tujce:
http://www.ess.gov.si/tujci

iNFoToČka za TUjce

Naslov: 
Slovenska 55, 1102 Ljubljana

Telefon: 
(01) 472 64 60 ali 041 659 228 

elektronski naslov:
http://www.ess.gov.si/tujci

e-pošta: 
info-tujci@ess.gov.si

Uradne ure: 
Ponedeljek, torek,četrtek 8.00–17.00
Sreda: 8.00–18.00
Petek: 8.00–16.00

PRaVice V PoSToPkU PRiSilNe VRNiTVe

Z novim zakonom o tujcih je oseba, ki je v postopku prisilne odstranitve, pridobila 
možnost, da državo zapusti prostovoljno. Policija lahko z odločbo o vrnitvi določi rok, 
v katerem moraš prostovoljno zapustiti državo. Rok ne sme biti krajši od sedmih in 
ne daljši od tridesetih dni. Za čas, v katerem moraš prostovoljno zapustiti državo, ti 
policija lahko določi kraj bivanja v RS ali ti omeji gibanje. Državo lahko zapustiš tudi 
prej kot v sedmih dneh. V postopkih pred sodišči imaš pravico do brezplačne pravne 
pomoči, kot jo ureja zakon, ki ureja brezplačno pravno pomoč. 

zoper odločbo o vrnitvi, ki jo je izdala policija, se lahko pritožiš v roku treh 
dni od vročitve odločbe. o pritožbi odloči Ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, najkasneje v osmih dneh.
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V postopku prisilne vrnitve lahko pod določenimi pogoji pridobiš dovoljenje za zadr-
ževanje, in sicer če:

•	 nimaš in si ne moreš preskrbeti veljavne potne listine države, katere drža-
vljan si; 

•	 zdravnik zaradi tvojega zdravstvenega stanja odsvetuje takojšnjo odstranitev 
iz države; 

•	 kot mladoletnik v RS obiskuješ osnovno šolo, do zaključka šolskega leta;

•	 te država, katere državljan si, ali država, v kateri si brez državljanstva imel 
svoje zadnje prebivališče, ni pripravljena sprejeti; 

•	 prisilna vrnitev ni mogoča, ker ni mogoče zagotoviti prevoza iz RS po kopen-
ski, zračni ali vodni poti;

•	 prisilna vrnitev ni mogoča, ker so v državi, katere državljan si, ali v državi, v 
kateri si brez državljanstva imel svoje zadnje prebivališče, nastopile okolišči-
ne, kot so naravne in druge nesreče, ki ne omogočajo vrnitve.

Dovoljenje za zadrževanje ti na tvojo prošnjo ali po uradni dolžnosti izda 
policija za dobo šestih mesecev. Dovoljenje za zadrževanje se lahko na tvojo 
prošnjo ali zaradi zgoraj naštetih razlogov podaljšuje, dokler trajajo razlogi 
za tvoje bivanje v RS.

Novi zakon o tujcih zagotavlja tudi varovanje pravic oseb, ki so žrtve trgovine z ljudmi 
ali nezakonitega zaposlovanja. To velja v primerih, ko si pripravljen sodelovati s 
sodnimi organi v sodnem postopku zoper delodajalca ali če zoper delodajalca vložiš 
tožbo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja. Na tvojo prošnjo ali po uradni 
dolžnosti lahko dobiš dovoljenje za zadrževanje v RS za tri mesece, ki se lahko ob 
izteku podaljša za tri mesece. Ta čas si v sodnih postopkih upravičen do brezplačne-
ga sodnega tolmača in prevajalca.

Če si žrtev trgovine z ljudmi ali nezakonitega zaposlovanja, se ti lahko izda 
dovoljenje za začasno prebivanje, če si pripravljen sodelovati kot priča v ka-
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zenskem postopku in bo tvoje pričanje pomembno. To potrdi pristojni organ 
kazenskega pregona. Če si žrtev nezakonitega zaposlovanja, lahko dobiš 
dovoljenje za začasno prebivanje, če si zoper delodajalca vložil tožbo za uve-
ljavljanje pravic iz delovnega razmerja in je tvoja prisotnost na ozemlju RS 
pomembna za sodni postopek. To potrdi pristojno sodišče. 

DeloŽacija V SaMSkih DoMoVih

V primeru, da vam hišnik, upravitelj ali lastnik samskega doma, stečajni upravitelj 
ali kdo drug grozi, da bo poklical policijo, ki vas bo deložirala, če se ne izselite sami, 
so to prazne grožnje! 

Policija ne sme samovoljno ali na poziv osebe izvesti deložacijskega postop-
ka. Deložacijo lahko odredi le sodišče z odlokom, o čemer pa boste po uradni 

dolžnosti predhodno pisno obveščeni. Postopek deložacije je torej komple-
ksen in navadno traja dlje časa. izvršljiv pa je le v primeru, da se ne držite 
roka izselitve, ki vam ga odredi sodišče.

Če so vam samovoljno zamenjali ključavnico na vratih vaše sobe ali vhoda v samski 
dom, s tem pa vam onemogočili dostop do vaše lastnine, lahko to dejanje prijavite 
na policiji. To lahko naredite tudi v primeru, da niste plačali najemnine, saj vas nihče 
brez sodnega odloka ne more deložirati ali vam zapreti dostop do vaše sobe oziroma 
samskega doma.

za vstop v sobo, na kateri je bila brez vaše vednosti zamenjana ključavni-
ca, se lahko sklicujete na možnost pravice do samopomoči, ki po 31. členu 
stvarnopravnega zakonika RS omogoča lastniku oziroma v vašem primeru 
najemniku, da brez povzročitve škode ponovno vstopi v svoj prostor. To velja 
le v primeru, da vam je bil dostop onemogočen na podlagi samovolje druge 
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osebe, na primer lastnika samskega doma. V tem primeru lahko takoj in 
brez da povzročite škodo, sami ponovno menjate ključavnico na vratih.

4.3 koMPas vsakodnevnega PreŽivetja 

V tem poglavju boš našel nekaj namigov o umetnosti vsakdanjega življenja: kako do-
stopati do brezplačnega interneta, kje kupovati najcenejšo hrano in kje dobiti zastonj 
ali poceni oblačila. 

SVeToValNica za MigRaNTe iN ceNTeR alTeRNaTiVNe iN 
aVToNoMNe PRoDUkcije

Mariborska svetovalnica je namenjena podpori migrantom v njihovem prebijanju sko-
zi administrativne in informacijske labirinte. Nudi pomoč pri urejanju dokumentov in 

statusov, reševanju stanovanjskih problemov, iskanju zaposlitve in vključitvi v izobra-
ževalne ali druge procese. Svetovalnica ne nudi pravne pomoči.

Če imaš vprašanje, potrebuješ pomoč, spremstvo ali pogovor, lahko vstopiš v 
stik s svetovalnico za migrante, Rizomalnico, po e-pošti rhizome.association@
gmail.com ali pa nas pokličeš vsak delovni dan med 9.00 in 18.00 na 070 344 
384. 

PRiDobiVaNje iNFoRMacij Po iNTeRNeTU

Internet kot sodobna komunikacijska mreža ti omogoča dostop do morja informa-
cij, povezanih s tvojo življenjsko situacijo, delom, bivanjem, mobilnostjo in socialnimi 
omrežji. Do interneta v Mariboru lahko dostopaš na več načinov.

mailto:rhizome.association@gmail.com
mailto:rhizome.association@gmail.com
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V Rizomalnici, centru digitalnega nomadstva in na info točki centra alterna-
tivne in avtonomne produkcije, Valvasorjeva 42 Maribor, imaš na voljo tudi 
brezplačen dostop do interneta vsak delavnik med 10.00 in 18.00.

jaVNo bRezŽiČNo oMReŽje V ceNTRU MaRiboRa

Če tam, kjer stanuješ, nimaš dostopa do interneta, se lahko s prenosnikom brezplač-
no povežeš na brezžični internet v centru Maribora za dve uri na dan. 

ker je teh dostopnih internetnih točk po centru več in med seboj, v času 
nastajanja te knjižice, niso povezane, lahko na vsaki od njih dostopaš do 
interneta vsak dan do dve uri.

jaVNe kNjiŽNice

Do interneta lahko dostopaš tudi v mariborskih Mestnih knjižnicah. Ob vpisu plačaš 
2,5 € za izdelavo članske kartice, ki velja za vse spodaj naštete knjižnice. Internet je 
za člane knjižnic brezplačen, lahko ga uporabljaš največ pol ure. 

knjižnica Pobrežje
Čufarjeva 5, 2000 Maribor
ponedeljek–sreda 12.00-19.00
četrtek–petek 10.00-15.00

knjižnica Rotovž
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
ponedeljek–petek 9.00–19.00
sobota 8.00–12.00

knjižnica Tezno
Zagrebška 18, 2000 Maribor
ponedeljek–sreda 12.00–19.00
četrtek–petek 10.00–15.00



97

cybeR caFe

Cyber cafeji so navadno specializirane kavarne, namenjene plačljivemu dostopu do 
interneta, a danes ima večina barov in lokalov wi fi (brezžično internetno omrežje), 
ki je prosto dostopno vsem gostom. Navadno je omrežje dostopno tudi v neposredni 
bližini lokala.

kibernetični bar kibla – kibaR 

Naslov: Ul. Kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Ura interneta: brezplačna 
ponedeljek–petek 9.00–22.00, sobota 16.00–22.00

komunikacijsko-informacijska točka – kiT
Naslov: Glavni trg 14, 2000 Maribor
Ura interneta: 1 €
ponedeljek – sobota 9.00-22.00

Mladinsko-informacijski center iNFoPeka 
Pekarna-magdalenske mreže
Naslov: Ob železnici 8, 2000 Maribor
Ura interneta: brezplačna 
ponedeljek – petek 10.00–16.00

Uporabne spletne strani zate:

Za vse informacije o vstopu in bivanju, socialnem in zdravstvenem zavarovanju, 
šolanju in zaposlovanju, o življenju v Sloveniji. 
www.infotujci.si
http://www.ess.gov.si/tujci 

Zemljevid ulic v Sloveniji
http://zemljevid.najdi.si/

http://Www.infotujci.si/
http://www.ess.gov.si/tujci
http://zemljevid.najdi.si/
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Urniki vlakov
http://www.slo-zeleznice.si/

Spletna stran Upravne enote, kjer lahko pridobiš informacije v zvezi z vizumi
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=6

Spletna stran gibanja Nevidni delavci sveta (IWW)
http://www.njetwork.org/IWW-Nevidni-delavci-sveta

Iskanje stanovanja
http://www.bolha.com 
http://www.dostop.si/kamrica.aspx
http://www.nepremicnine.net/

Spletna prodajalna rabljenih oblačil
http://oblacilnicadela.shopamine.com 

Blog kolektiva Rizom
http://za0kista.wordpress.com/

Facebook stran kolektiva Rizom:
http://www.facebook.com/#!/Platform.Rhizome 

Arabsko-slovensko medkulturno društvo Rozana iz Maribora
http://www.rozana.si/

Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega 
dialoga iz Maribora
http://www.mitra.si/

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
http://www.zsss-podravje.si

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij
http://www.pic.si

Neodvisne informacije za begunce in migrante v Evropi
http://w2eu.info/

http://www.slo-zeleznice.si/
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=6
http://www.njetwork.org/IWW-Nevidni-delavci-sveta
http://www.bolha.com
http://www.dostop.si/kamrica.aspx
http://www.nepremicnine.net/
http://oblacilnicadela.shopamine.com
http://za0kista.wordpress.com/
http://www.facebook.com/#!/Platform.Rhizome
http://www.rozana.si/
http://www.mitra.si/
http://www.zsss-podravje.si
http://www.pic.si
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hRaNa iN oSNoVNe PoTRebšČiNe V MaRiboRU

Hrana in osnovne kozmetične potrebščine so v Sloveniji precej drage, vendar lahko 
s strateškim pristopom k nakupovanju prihraniš ogromno. Redno primerjaj cene 
različnih trgovcev na spletni strani http://www.prihranimo.si/ in se nato odloči, ka-
tere izdelke boš kupoval pri katerem trgovcu. Večino trgovin s prehranskimi izdelki 
najdeš zbranih na Pobrežju, nanizanih okoli ulice Veljka Vlahoviča. Tja vozi avtobus 
številka 16. 

Namigi za prihranek pri nakupovanju: 

•	 Skrbno primerjaj cene izdelkov pri vsakem od trgovcev in si ustvari seznam 
najugodnejših artiklov za vsakega trgovca (izdelke v akciji najdeš na natisnje-
nih katalogih trgovcev ali na spletu).

•	 Skušaj nakupovati tedensko na osnovi vnaprej pripravljenega seznama.

•	 Vsak od trgovcev ima časovno omejene akcije izdelkov, ki jih najdeš na spletu 
ali pa prejmeš po pošti v obliki kataloga. Trgovci tudi merijo s svojimi popusti 
na različne populacije (študente, upokojence itd.) ali pa izvajajo sistem kartic 
zvestobe, zbiranja pik in podobno.

•	 Če kuhaš sam, lahko veliko prihraniš. Kupuj osnovne sestavine in ne že pri-
pravljene hrane (juhe in testenine iz vrečk, ipd.).

•	 Kupuj izdelke trgovske znamke, v katere trgovini kupuješ. Ti izdelki so na-
vadno najcenejši, njihova kvaliteta pa navadno ni nižja kot kvaliteta drugih 
znamk. O razlikah v kvaliteti izdelkov si lahko prebereš več na Zvezi potrošni-
kov Slovenije (www.zps.si). 
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javna kuhinja

Socialna kuhinja Maribor
Makedonska ul. 33, 2000 Maribor
Telefon: (02) 331 16 16

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka 11.00–13.00.
Do Makedonske ulice pelje avtobus št. 13. 

Socialna kuhinja betlehem v 
prostorih karitasa Maribor
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor 
Obroke strežejo vsak dan med 11.00 in 
13.00. 
Do kuhinje te pripeljejo avtobusi št. 1, 7, 
8, 12, 17 in 19.

kako Do RabljeNih STVaRi V MaRiboRU?

Na voljo je več možnosti, kako do poceni ali zastonj (rabljenih) oblačil in obutve:
Rdeči križ ponuja oblačila in prehrambne pakete v prostorih Skladišča humanitarne 
pomoči na Ljubljanski ulici 23, Maribor, ob sredah od 8.00 do 14.00. Tja te pripeljejo 
avtobusi št. 1, 7 in 21.

Na Partizanski, Koroški, Framski in Ljubljanski cesti v Mariboru lahko dobiš obla-
čila in obutev iz druge roke, po simbolnih cenah kupiš različne uporabne rabljene 
predmete, malce dražja, a unikatna dizajnerska (rabljena) oblačila in obutev ter 
rabljeno otroško opremo.
Prav tako lahko po ugodnih cenah najdeš raznorazne izdelke, oblačila, kolesa in 
manjše kose pohištva na vsakotedenskem nedeljskem bolšjaku, ki se v Mariboru 
odvija na Teznu, pri Industrijski coni TAM. 

MobilNoST 

brezplačno rabljeno kolo

Tri četrtine leta ti vremenske razmere dovoljujejo, da se po mestu in okoli-
ci premikaš na kolesu. Rabljeno kolo lahko kupiš na bolšjem sejmu. Če 
že poseduješ kolo, a je to neprimerno za vožnjo, se lahko udeležiš dogodka 
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earn a bike, ki občasno poteka v Centru alternativne in avtonomne produk-
cije v organizaciji Mariborske kolesarske mreže. Sledi njihovim objavam na  
http://kolesarji.org/ za naslednji dogodek earn a bike. 

e-mreža civilnih prevozov: prevoz.org

Če želiš potovati po Sloveniji ali na mednarodnih relacijah, pa obišči portal pre-
voz.org (https://prevoz.org/), na katerem so zbrane destinacije potovanj civilnih 
oseb. Na portal se preprosto registriraš s svojim uporabniškim imenom in ge-
slom, za kar potrebuješ e-pošto, in pokličeš osebo, ki potuje v želeno smer ob 
ugodni uri. Po navadi ponudniki zapišejo tudi deleže stroškov prevozov, ki so 
občutno nižje kot tiste, ki jih ponujajo javni prevozi.

Najbolj pogosti ponudniki prevozov na https://prevoz.org so mlajši ljudje, ki 
so po večini angleško govoreči. zato naj te morebitno neznanje slovenskega 
jezika ne ovira pri tem, da bi poklical in si zagotovil poceni prevoz.

bRezPlaČNi e-bazaRji 

Na spletu najdeš različne portale, na katerih ljudje podarjajo vse od pohištva do 
športnih pripomočkov, avtomobilskih delov in gospodinjskih aparatov ter kjer raz-
lični ponudniki ponujajo storitve po nižjih cenah:

http://www.bolha.com/podarim?b=av&ckatb=3549
http://www.podarimo.si/
http://www.kolektiva.si/maribor/
http://1nadan.si/ponudbe

http://kolesarji.org/
https://prevoz.org/
https://prevoz.org
http://www.bolha.com/podarim?b=av&ckatb=3549
http://www.podarimo.si/
http://www.kolektiva.si/maribor/
http://1nadan.si/ponudbe


5sklePne Misli: 
saMoorganizacija, 
solidarnostno 
Mrezenje, 
reakcija

V raziskovalni skupini aktiva Rizom, ki je vzpostavila svetovalnico za migrante Rizo-
malnico, smo v Mariboru in okolici opravljali aktivno terensko delo ter raziskovali 

življenjske in »statusne« situacije političnih in ekonomskih migrantov. Ugotavljamo, 
da se migranti izredno pogosto srečujejo z latentnimi, subtilnimi izrazi rasizma in 
neprofesionalnostjo pristojnih organov oziroma zaposlenih na različnih uradih, refe-
ratih in zavodih. Obenem so v marsičem tudi sistemsko postavljeni v deprivilegiran 
položaj. Zato te kot enega od teh posameznikov pozivamo, da si izredno pozoren na to 
problematiko, ko urejaš svoje osebne zadeve oziroma si urejaš življenje v Mariboru. 
Že s tem, da si pozoren na tovrstne mehanizme ali odnose, odpiraš vrata novi liniji ne-
formalnega nadzora nad delovanjem teh ustanov v dobro vseh uporabnikov. Če sam 
ne poznaš vzvodov, s katerimi si lahko pomagaš v takih situacijah, se lahko obrneš 
na nas. V Rizomalnici smo tu zato, da te spremljamo pri uveljavljanju tvojih pravic. 

Povezovanje in samoorganizacija sta ključ do izboljšanja mnogih vidikov v položa-
ju migrantov v Sloveniji, ki je trenutno vse prej kot zavidljiv. Prav civilne neformalne 
mreže so tiste, ki najbolj učinkovito zastopajo interese, izvajajo iniciative, naslavljajo 
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organe in opozarjajo na različne problematike. Nemoč migrantov je po naših ugo-
tovitvah prav v tem, da so razpršeni in neorganizirani, pri čemer pa obstajajo realne 
možnosti za dosego bistveno boljših pogojev za delo in bivanje. Za to pa je potrebno 
stopiti skupaj, se povezati, se iskreno zanimati drug za drugega. Ne čakaj na to, da 
bo nekdo drug to storil v tvojem imenu. Le ti sam ali kot samoorganizirana skupina 
lahko najbolj legitimno in učinkovito zastopaš oziroma zastopate svoje interese. Aktiv 
Rizom vam v ta namen ponuja prostor, nasvete in vse resurse, ki so mu na voljo. Sto-
pali bomo ob vas, toda ne namesto vas.

Sporočajte Rizomalnici, kakšnih mreženj, akcij, usposabljanj in dejavnosti 
si želite! Mi se bomo trudili iskati priložnosti in možnosti za uresničevanje 
vaših interesov in potreb, vi se trudite samoorganizirati. Samo tako vam bo 
uspelo izboriti si svoje mesto sredi »tujega« mesta in samo tako nam bo 
skupaj uspelo odpirati vrata k strpnejšemu in socialno pravičnejšemu sobi-
vanju.

Ne Čakaj, Ne oDlašaj, Ne boj Se – SaMooRgaNiziRaj Se 
iN ReagiRaj!

SVeToValNica za MigRaNTe RizoMalNica

elektronska pošta: 
rhizome.association@gmail.com

Telefon: 
070 344 384 

Stalni naslov:
CAAP, Valvasorjeva 42, 2000 Maribor

Delovni čas Rizomalnice: 
od ponedeljka do petka od 10.00 do 14.00

mailto:rhizome.association@gmail.com
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http://www.vanjabucan.com/

http://www.vanjabucan.com/



