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Priročnik je nastal v okviru projekta »Krepitev nacionalnih zmogljivosti na področju zagotavljanja
pravic migrantskih otrok v Sloveniji«, ki ga je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij
izvajal v letu 2017 v partnerstvu z UNICEF.

Namen priročnika je predstaviti mednarodno- in notranjepravno ureditev pravic migrantskih
ter begunskih otrok. Namenjen je predvsem posameznikom, ki dnevno delajo z omenjenimi
otroki.
Priročnik je pisan v moški obliki, nanaša pa se na oba spola.

1. MEDNARODNOPRAVNO VARSTVO OTROK
Migrantski in begunski otroci bi morali biti obravnavani najprej ter predvsem
kot otroci, šele nato glede na njihov
pravni status v državi, torej kot migranti
oziroma begunci.1 Na mednarodni ravni je osrednji instrument, ki ureja pravno varstvo otrok (in s tem tudi pravno
varstvo migrantskih ter begunskih otrok),
Konvencija o otrokovih pravicah.2 Konvencija, ki jo je leta 1989 sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih
narodov, je skoraj univerzalno priznana in
zavezuje tudi Slovenijo.3

Konvencija ima tudi tri izbirne protokole, ki jo dopolnjujejo oziroma nadgraju-

1

To načelo kot osrednje vodilo zaščite migrantskih
otrok postavljata tako Visoki komisar Združenih
narodov za begunce (npr. Refugee Children –
Guidelines on Protection and Care, UNHCR,
1994; dostopno prek: http://www.refworld.org/
pdfid/3ae6b3470.pdf) in Sklad Združenih narodov za
otroke (npr. A child is a child – Protecting children
on the move from violence, abuse and exploitation,
UNICEF, 2017; dostopno prek: https://www.unicef.
org/eca/A_child_is_a_child_Executive_Summary_
(web_version).pdf). To je tudi temeljno načelo
Akcijskega načrta Sveta Evrope za zaščito begunskih
in migrantskih otrok v Evropi (2017–2019), ki je
bil sprejet na 127. srečanju Odbora ministrov
Sveta Evrope 19. maja 2017. Dostopno prek:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071484e.

2

Celotno besedilo Konvencije v slovenščini je
dostopno na: https://unicef.blob.core.windows.net/
uploaded/documents/KOP.pdf.

3

Do danes jo je ratificiralo 196 držav (med njimi ni le
Združenih držav Amerike), več na: http://indicators.
ohchr.org/.

jejo: Izbirni protokol glede udeležbe otrok
v oboroženih spopadih, Izbirni protokol
glede prodaje otrok, otroške prostitucije
in otroške pornografije ter Izbirni protokol glede postopka sporočanja kršitev. Države se lahko odločijo, ali jih bodo izbirni
protokoli zavezovali. Slovenija je podpisala vse tri izbirne protokole, vendar pa
jo zaenkrat zavezujeta le izbirna protokola glede udeležbe otrok v oboroženih
spopadih in glede prodaje otrok, otroške
prostitucije in otroške pornografije.4
Konvencija kot otroka opredeljuje
vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst
let, razen če posameznik po zakonu v določeni državi polnoletnost doseže že prej.5
Določa, da države spoštujejo in vsakemu
otroku, ki sodi pod njihovo jurisdikcijo
(torej tudi nedržavljanom), jamčijo s Konvencijo priznane pravice »brez kakršnegakoli razlikovanja, ne glede na raso, barvo
kože, spol, jezik, veroizpoved, politično
ali drugo prepričanje, narodno, etnično
ali družbeno poreklo, premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj
otroka, njegovih staršev ali zakonitega
skrbnika.«6

4

UN Treaty Collection, Optional Protocol to
the Convention on the Rights of the Child on a
communications procedure; dostopno prek: https://
treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&
mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&clang=_en.
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1. člen Konvencije o otrokovih pravicah.
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2. člen Konvencije o otrokovih pravicah.
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Foto: UNICEF/UN011188/Georgiev

Konvencija vsebuje tako civilne in politične pravice, kot tudi ekonomske, socialne ter kulturne pravice otrok. Vsak otrok ima pravico do imena in državljanstva
ter ohranjanja svoje identitete.7 Vodilna
načela konvencije vključujejo načelo nediskriminacije, načelo največje otrokove
koristi, pravico otrok do življenja, preživetja in razvoja ter pravico do sodelovanja.8
Pravica do preživetja in razvoja zajema
med drugim pravico do primerne hrane,
čiste vode, izobrazbe, stanovanja, zdravstvene oskrbe, prostega časa, rekreacije
ter kulturnih aktivnosti. Otroci imajo tudi
pravico do sodelovanja in pravico izraziti
svoje mnenje, ko odrasli sprejemajo od-

2

7

7. in 8. člen Konvencije o otrokovih pravicah.

8

UNICEF, THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE
CHILD, Guiding principles: general requirements for
all rights. Dostopno prek: https://www.unicef.org/
crc/files/Guiding_Principles.pdf.

ločitve, ki zadevajo njih, ter pravico, da
se njihova mnenja tudi upoštevajo. Imajo
pravico do svobode izražanja, misli, vesti,
veroizpovedi, združevanja in pravico do
dostopa do informacij ter zasebnosti.9
Otroci načeloma ne bi smeli biti ločeni
od svojih staršev, razen če je to v njihovo
dobro. Družinam, ki živijo v različnih državah, bi morale države omogočiti gibanje
med državami, da lahko starši in otroci ostanejo v stiku oziroma se ponovno združijo. Obenem so se države zavezale, da bodo
sprejele ukrepe za boj proti nezakonitemu
premeščanju in nevračanju otrok iz tujine.10
Konvencija vsebuje tudi določila glede posebne zaščite otrok pred zlorabami,
zanemarjanjem, izkoriščanjem in muče-

9

UNICEF, Rights under the Convention on the Rights
of the Child. Dostopno prek: https://www.unicef.
org/crc/index_30177.html.

10 9., 10. in 11. člen Konvencije o otrokovih pravicah.

Foto: UNICEF/UN049081/Georgiev

njem. Konvencija omejitev prostosti otrok
dovoljuje le kot skrajni ukrep in za najkrajši potreben čas.11
Zagotavlja posebno zaščito migrantskih
in begunskih otrok ter mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito12 in izenačuje
položaj otrok, ki prosijo za mednarodno
zaščito, ter otrok, ki jim je ta že priznana
(več o razliki med omenjenima pravnima
statusoma v nadaljevanju).13 Države so zavezane, da tem otrokom z ustreznimi ukrepi zagotovijo ustrezno varstvo in humanitarno pomoč pri uživanju pravic, določenih
s Konvencijo ter z drugimi mednarodnimi
humanitarnimi akti in akti o človekovih
pravicah, ki jih zavezujejo.14

11 37. člen Konvencije o otrokovih pravicah.
12 22. člen Konvencije o otrokovih pravicah.
13 IOM, Human Rights of Migrant Children, 2008, str. 67.
14 1. odstavek 22. člena Konvencije o otrokovih pravicah.

Minimalni standardi zaščite otrok v
postopkih mednarodne zaščite in postopkih vračanja tujcev so določeni tudi v
pravnih virih Evropske unije.15 Te določbe
morajo biti prenesene v slovensko zakonodajo.

15 Zlasti:
- Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih
za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite
(prenovitev);
- Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem
prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev);
- Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih
držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni
do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa
beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne
zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev) in
- Direktiva Sveta 2008/115/ES z dne 16. decembra
2008 o skupnih standardih in postopkih v državah
članicah za vračanje nezakonito prebivajočih
državljanov tretjih držav.
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2. ZAŠČITA MIGRANTSKIH IN BEGUNSKIH
OTROK TER MLADOLETNIH PROSILCEV
ZA AZIL V SLOVENSKEM ZAKONODAJNEM
OKVIRU

Foto: UNICEF/UN049078/Georgiev
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Republika Slovenija je pravice otrok v
svoj pravni sistem vključila na najvišji ravni – v Ustavi Republike Slovenije:16 »Otroci
uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove
pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci skladno s svojo starostjo in zrelostjo«.
Ustava določa tudi, da se »/o/trokom
zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali

drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem«,
posebno varstvo države pa določa tudi za
otroke in mladoletnike, za katere starši ne
skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe. Opozoriti velja, da
temeljne človekove pravice in svoboščine
skladno z Ustavo Republike Slovenije že
nasploh veljajo enako za tujce kot za slovenske državljane,17 razen nekaterih pravic

16 56. člen Ustave Republike Slovenije. Dostopna prek:
www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf.

17 13. člen Ustave Republike Slovenije. Dostopna prek:
www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf.

Foto: ADRA Slovenija/Vidaković

(npr. volilne pravice), ki izrecno pripadajo
le državljanom. Pri uresničevanju pravic
je prepovedana vsaka diskriminacija na
podlagi narodnosti, rase, spola, jezika,
vere, političnega ali drugega prepričanja,
gmotnega stanja, rojstva, izobrazbe, družbenega položaja, invalidnosti ali katerokoli
druge osebne okoliščine.18
Migrantski in begunski otroci so v Sloveniji deležni posebne zaščite pri obravnavi s strani državnih organov, ki morajo
pri svojem delu upoštevati načelo največje otrokove koristi.
Za policiste velja, da morajo pri opravljanju policijskih nalog še posebej obzirno ravnati z mladoletniki oziroma otroki,
saj ti potrebujejo dodatno pozornost, pomoč in skrb.19
18 14. člen Ustave Republike Slovenije. Dostopna prek:
www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf.
19 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), Ur.

Enako kot odrasli imajo tudi otroci pravico do mednarodne zaščite (azila), če so
v primeru vrnitve v svojo izvorno državo v
nevarnosti, da utrpijo preganjanje ali resno škodo. Ministrstvo za notranje zadeve
mora prošnje mladoletnikov, ki zaprosijo za
mednarodno zaščito, obravnavati prednostno.20 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1)
namreč uvršča mladoletnike med ranljive
osebe s posebnimi potrebami,21 zato jim
je treba v azilnih postopkih zagotoviti posebno nego, skrb in obravnavo.22 Treba je
prilagoditi materialne pogoje njihovega
sprejema in jim zagotoviti zdravstveno ter
l. RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17, 2. odstavek
13. člena. Besedilo zakona je dostopno na spletni
strani: www.pisrs.si/.
20 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1-UPB1), Ur. l. RS,
št. 16/17, 48. člen. Besedilo zakona je dostopno na
spletni strani: http://www.pisrs.si/.
21 22. točka 2. člena ZMZ-1.
22 12. člen ZMZ-1.

5

Foto: UNICEF/UN011190/Georgiev

psihološko svetovanje in nego. Ker otroci
potrebujejo posebna jamstva v postopku,
se jim mora zagotoviti ustrezna podpora,
da lahko uživajo pravice in izpolnjujejo obveznosti v zvezi z njimi.23
Tako mora uradna oseba, ki vodi osebni
razgovor z mladoletnim prosilcem, upoštevati njegovo ranljivost. Mladoletnik, starejši od 15 let, poda prošnjo za mednarodno
zaščito osebno ob prisotnosti starša ali
drugega zakonitega zastopnika, za mladoletnika, mlajšega od 15 let, pa prošnjo vloži
starš ali drug zakoniti zastopnik ob njegovi
prisotnosti.24 Mladoletnik brez spremstva
poda ne glede na starost prošnjo osebno
ob prisotnosti postavljenega zakonitega
zastopnika.25 V nadaljevanju postopka se

lahko z mladoletnikom s spremstvom, starejšim od 15 let, opravi osebni razgovor
osebno ob prisotnosti starša ali drugega
zakonitega zastopnika.26 Osebni razgovor
z mladoletnikom s spremstvom, mlajšim
od 15 let, se lahko opravi le izjemoma po
presoji uradne osebe, ki vodi postopek.27
Osebni razgovor z mladoletnikom brez
spremstva se lahko opravi ne glede na starost, in sicer osebno ob prisotnosti postavljenega zakonitega zastopnika.28 V primeru
navzkrižja interesov med mladoletnikom
in zakonitim zastopnikom lahko center za
socialno delo mladoletniku določi skrbnika
za posebni primer.29

26 2. odstavek 37. člena ZMZ-1.
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23 14. člen ZMZ-1.

27 3. odstavek 37.člena ZMZ-1.

24 2. odstavek 45. člena ZMZ-1.

28 2. odstavek 37. člena ZMZ-1.

25 Prav tam.

29 5. odstavek 37. člena ZMZ-1.

Foto: UNICEF/UN011192/Georgiev

2.1 NAJVEČJA KORIST OTROKA
KOT KLJUČNO VODILO VSEH
POSTOPKOV Z MIGRANTSKIMI
OTROKI
Konvencija o otrokovih pravicah določa, da morajo biti otrokove koristi glavno
vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, ki jih vodijo državne ali zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni
organi ali zakonodajna telesa.30 Tudi ZMZ1 določa, da se pri delu z mladoletniki
upošteva načelo največje otrokove koristi.31 Načelo največje otrokove koristi terja
od države, da zavaruje otrokove pravice,
četudi bi njegovi starši ali drugi skrbniki
zavajali državne organe v postopku odločanja o otrokovih pravicah.32
30 3. člen Konvencije o otrokovih pravicah.
31 3. člen ZMZ-1.
32 Tako izhaja tudi iz sodbe Evropskega sodišča za
človekove pravice Mubilanzila Mayeka in Kaniki

Vse ostale pravne določbe, ki veljajo
za otroke, je potrebno tolmačiti v luči načela največje otrokove koristi. To splošno
načelo nam lahko ponudi odgovor, kadar je uporaba določene pravne norme
v konkretni situaciji nejasna ali kadar je
več pravil med seboj v navzkrižju. Načelo
otrokove največje koristi je tako potrebno
presojati glede na individualne okoliščine
in od primera do primera.
V postopkih mednarodne zaščite je
treba mladoletnikom zagotoviti življenjski standard, ki je primeren njihovemu
psihičnemu, duševnemu, duhovnemu,
moralnemu in družbenemu razvoju. Če

Mitunga proti Belgiji, št. 13178/03 z dne 12. 10.
2006. Glej tudi: Saša Zagorc, Pravice begunskih
otrok in otrok – prosilcev za mednarodno zaščito:
zamegljeni kontekst? V:Otrokove pravice v Sloveniji:
Sedanje stanje in izzivi za prihodnost, SAZU, 2015.
Dostopno prek: http://www.sazu.si/uploads/files/
57dfbe71e126b1a75cebe90f/420-206-0.pdf.
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Foto: UNICEF/UN011196/Georgiev

je to v otrokovo največjo korist, se mladoletne prosilce nastani z njihovimi starši, neporočenimi mladoletnimi brati ali
sestrami ali z odraslo osebo, ki je zanje
odgovorna po zakonu ali praksi. Pri ocenjevanju otrokove največje koristi se upošteva zlasti možnost ponovne združitve z
družino, dobro počutje in družbeni razvoj
otroka, vprašanja glede varnosti ter zaščite in otrokovo mnenje, skladno z njegovo
starostjo ter zrelostjo. Mladoletnikom se
mora zagotoviti dostop do prostočasnih
dejavnosti v prostorih, kjer so nastanjeni,
in na prostem.33

33 15. člen ZMZ-1.

8

UNICEF/UN011194/Georgiev

3. PRAVICE MIGRANTSKIH OTROK V
SLOVENIJI GLEDE NA NJIHOV PRAVNI
STATUS V DRŽAVI (TUJEC, PROSILEC ZA
MEDNARODNO ZAŠČITO, UPRAVIČENEC
DO MEDNARODNE ZAŠČITE)

Foto: UNICEF/UN049077/Georgiev

Obseg pravic migrantskih otrok se
spreminja skupaj z njihovim pravnim statusom v državi – otrok lahko v Republiki
Sloveniji prebiva na podlagi vizuma ali dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje,
lahko ima status prosilca za mednarodno
zaščito ali pa status upravičenca do mednarodne zaščite. Ne glede na status otroka pa bi morale biti vsem otrokom, ki se
nahajajo pod pravno pristojnostjo Slovenije, zagotovljene vse pravice iz Konven-

cije o otrokovih pravicah in drugih mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Slovenijo.
Vizume, dovoljenja za prebivanje in
postopke vračanja tujcev ureja Zakon o
tujcih (ZTuj-2). Tujec je vsakdo, ki nima
državljanstva Republike Slovenije.34 Omenjen zakon se načeloma ne uporablja za
prosilce oziroma osebe s priznano med-

34 2. člen ZTuj-2.

9

Foto: UNICEF/UN011209/Georgiev

narodno zaščito.35 Tujcem morajo biti ne
glede na pravni status zagotovljene vse
temeljne pravice in svoboščine iz Ustave
Republike Slovenije36 ter mednarodnih
pogodb, ki jih je Slovenija ratificirala. Te
pravice morajo biti torej zagotovljene
tudi migrantskim otrokom, ki ne zaprosijo za mednarodno zaščito oziroma so
prestreženi na ozemlju Slovenije zaradi
neregularnega prehoda državne meje, in
otrokom, ki ne dobijo priznane mednarodne zaščite ter so v postopku vračanja oziroma odstranitve iz Republike Slovenije.
Pri tem je treba poudariti, da država
ne sme odstraniti tujca v državo, v kateri
bi bil preganjan ali izpostavljen mučenju
in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (spoštovati

mora t. i. načelo nevračanja).37
Mladoletnikom, ki v Sloveniji prebivajo nezakonito in so v postopku vračanja
oziroma odstranitve, je treba v primeru
odreditve omejitve gibanja zagotoviti ločeno omejitev gibanja ter s tem ustrezno
zasebnost.38 Mladoletnike brez spremstva in družine z otroki je treba nastaniti
v primernih ustanovah za nastanitev mladoletnih oseb, le kot skrajni ukrep pa se
mladoletnike lahko nastani v Center za
tujce.39
V določenih primerih se lahko nezakonito prebivajočim tujcem, ki se jih ne
more (takoj) odstraniti, dovoli zadrževa-

37 72. člen ZTuj-2.
35 3. člen ZTuj-2.
36 13. člen Ustave Republike Slovenije. Dostopna prek:
www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf.
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38 Zakon o tujcih (ZTuj-2-UPB5), Ur. l. RS, št. 16/17, 3.
odstavek 76. člena. Besedilo zakona je dostopno na
spletni strani: www.pisrs.si/.
39 82. člen ZTuj-2.

nje v Republiki Sloveniji.40 Tak tujec ima
pravico do nujnega zdravstvenega varstva
in, če sodeluje s policijo v postopku svojega vračanja, tudi do osnovne oskrbe
(denarne socialne pomoči). Šoloobvezni
mladoletni tujci z dovolitvijo zadrževanja
imajo tudi pravico do osnovnega šolstva.41
Velja, da imajo vsi otroci, ki so tujci oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo
v Sloveniji, pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi
pogoji kot državljani Slovenije.42 Zato se v
primeru mladoletnega tujca, ki v Sloveniji
obiskuje osnovno šolo in se ga sicer mora
odstraniti, lahko izda dovoljenje, da ostane v državi do zaključka šolskega leta.43
Status prosilca za mednarodno zaščito ureja Zakon o mednarodni zaščiti
(ZMZ-1). Status prosilca pridobi oseba, ki
je državljan tretje države ali oseba brez
državljanstva, s tem ko v Sloveniji poda
prošnjo za mednarodno zaščito.44 V času
odločanja o prošnji za mednarodno zaščito otrok ne sme biti odstranjen iz države.
Z vložitvijo prošnje pridobi prosilec:
• pravico do prebivanja v Sloveniji,
• materialne oskrbe v primeru nastanitve
v azilnem domu ali njegovi izpostavi, ki
obsega nastanitev, prehrano, obleko in
obutev ter higienske potrebščine,45
• finančne pomoči v primeru nastanitve
na zasebnem naslovu v skladu z ZMZ-1,

•
•
•
•
•

zdravstvenega varstva,
izobraževanja,
dostopa na trg dela,
humanitarne pomoči
in žepnine,46 ki trenutno znaša 18 evrov
mesečno.47
Mladoletni prosilci (tudi brez spremstva) niso upravičeni zgolj do nujnega
zdravljenja kot odrasli prosilci, temveč jim
mora biti zagotovljeno zdravstveno varstvo
v enakem obsegu kot otrokom, ki so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski
člani. Takšno zdravstveno varstvo pripada
tudi šolajočim otrokom po 18. letu starosti
do konca šolanja oziroma največ do dopolnjenega 26. leta starosti.48
V okviru pravice do izobraževanja se
mladoletnim prosilcem najkasneje v treh
mesecih od dneva vložitve prošnje zagotovi dostop do izobraževalnega sistema,
tj. do obveznega osnovnošolskega izobraževanja in izobraževanja na poklicnih ter
srednjih šolah. Če je treba, se jim zagotovi tudi pripravljalna učna pomoč, s katero
se jim olajša dostop do izobraževalnega
sistema. Prosilcem, ki so vključeni v redni
izobraževalni sistem, krije stroške javnega
prevoza do izobraževalnih institucij Urad
Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.49
Načine in pogoje zagotavljanja teh
pravic podrobneje določa Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito.50 Pravice

40 73. člen ZTuj-2.
41 1. odstavek 75. člena ZTuj-2.
42 Zakon o osnovni šoli (ZOsn), Ur. l. RS, št. 81/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11,
40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K, 10. člen.
Besedilo zakona je dostopno na spletni strani: www.
pisrs.si/.
43 6. alineja 2. odstavka 73. člena ZTuj-2.
44 11. točka 2. člena ZMZ-1.
45 79. člen ZMZ-1.

46 1. odstavek 78. člena ZMZ-1.
47 Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za
mednarodno zaščito, Ur. l. RS, št. 112/2013.
48 3. odstavek 86. člena ZMZ-1.
49 88. člen ZMZ-1.
50 Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic
prosilcem za mednarodno zaščito, Ur. l. RS, št. 27/17.
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trajajo do izvršljivosti odločitve pristojnega organa o prošnji.51
Omejitev svobode gibanja (pridržanje) v Centru za tujce mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito ni dovoljena.
Lahko pa se jim pod določenimi pogoji
odredi obvezno zadrževanje na območju
azilnega doma.52
Status mednarodne zaščite pridobi
oseba s tem, ko ji je priznan status begunca ali status subsidiarne zaščite.53
Upravičenec ima z dnem vročitve odločbe
pravico do:
• informiranja,
• prebivanja v Sloveniji,
• denarnega nadomestila za zasebno nastanitev,

•
•
•
•
•

zdravstvenega varstva,
socialnega varstva,
izobraževanja,
zaposlitve in dela
in pomoči pri vključevanju v okolje.54
S statusom begunca pridobi posameznik dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, osebe s priznano subsidiarno zaščito pa dovoljenje za začasno prebivanje.55
Otroci s priznano mednarodno zaščito so upravičeni do zdravstvenih storitev
v enakem obsegu in pod enakimi pogoji
kot otroci, ki so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani. To velja tudi
za šolajoče otroke po 18. letu starosti, in
sicer do konca njihovega šolanja, a največ
do dopolnjenega 26. leta starosti.56

51 2. odstavek 78. člena ZMZ-1.

54 1. odstavek 90. člena ZMZ-1.

52 84. člen ZMZ-1.

55 92. člen ZMZ-1.

53 2. točka 2. člena ZMZ-1.

56 2. odstavek 98. člena ZMZ-1.

Foto: UNICEF/UN049064/Georgiev

Upravičenci do mednarodne zaščite so pri uveljavljanju pravic na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega,
srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja izenačeni z državljani Slovenije. Pod enakimi pogoji kot
državljani so upravičeni tudi do državne
štipendije in nastanitve v dijaških ter
študentskih domovih.57
Načine in pogoje zagotavljanja teh
pravic podrobneje določa Uredba o
načinih in pogojih za zagotavljanje pravic
osebam z mednarodno zaščito.58 Pravice
prenehajo, če oseba ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje subsidiarne zaščite, če
pride do prenehanja ali odvzema statusa mednarodne zaščite, če se mu oseba

odpove ali če pridobi slovensko državljanstvo.59
Na podlagi statusa begunca ali statusa
subsidiarne zaščite skladno z zakonskimi
pogoji pridobijo tudi pravico do združitve
z družinskimi člani, ki so tujci.60

57 1. in 2. odstavek 101. člena ZMZ-1.
58 Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic
osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št.
55/11 z nadaljnjimi spremembami). .

59 3. odstavek 90. člena ZMZ-1.
60 47.a in 47.b člen ZTuj-2.
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4. ZAŠČITA RANLJIVIH SKUPIN MIGRANTSKIH
OTROK

Foto: UNICEF/UN011214/Georgiev

Določene skupine otrok, ki v državo
prispejo brez spremstva ali so žrtve trgovine z ljudmi ali nasilja, so še posebej
ranljive in zaradi tega potrebujejo posebno zaščito, predvsem pri vprašanjih glede
organizacije njihovega sprejema ter glede
odvzema njihove prostosti.61 Njihov položaj je zato podrobneje pravno urejen.

61 Agencija Evropske unije za temeljne pravice in Svet
Evrope, Handbook on European Law relating to
asylum, borders and immigration (2014), str. 216.
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4.1 ZAŠČITA MLADOLETNIKOV
BREZ SPREMSTVA
Mladoletnik brez spremstva je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, ki je mlajša od 18 let in na
ozemlju Slovenije brez staršev ali zakonitih zastopnikov.62
Posebno varstvo mladoletnikom brez
spremstva zagotavlja že Konvencija o
otrokovih pravicah, saj nalaga državam,
da sodelujejo z Združenimi narodi in
organizacijami pri varstvu ter pomoči
tem otrokom pri iskanju staršev ali drugih
62 20. in 21. točka 2. člena ZMZ-1.

Foto: ADRA Slovenija/Vidaković

družinskih članov za namene ponovne
združitve z družino. Če staršev ali drugih
družinskih članov ni mogoče najti, mora
biti otrok skladno z določili Konvencije
deležen enakega varstva kot vsak drug otrok, ki je iz kakršnegakoli vzroka za stalno
ali začasno prikrajšan za svoje družinsko
okolje.63
Trenutno je večina otrok brez spremstva nastanjena v dijaškem domu Postojna.64 Pri nastanitvi se presojajo okoliščine
63 2. odstavek 22. člena Konvencije o otrokovih
pravicah.
64 Nastanitev otrok brez spremstva v dijaških domovih
v Postojni in Novi Gorici se je pričela izvajati leta
2016 kot pilotni projekt. Skladno s sklepom Vlade
Republike Slovenije št. 21400-6/2016/8 (z dne 28.
julija 2016) so bili mladoletniki brez spremstva, ki v
Republiki Sloveniji prebivajo nezakonito, imajo status
prosilca za mednarodno zaščito ali status osebe z
mednarodno zaščito, v obliki pilotnega projekta
za obdobje od 1. avgusta 2016 do 31. julija 2017
nastanjeni v omenjenih dijaških domovih. Po izteku
pilotnega projekta se nastanitev mladoletnikov brez
spremstva nadaljuje v dijaškem domu Postojna.

vsakega mladoletnika in otrokova največja korist. Mladoletniki brez spremstva so
lahko nastanjeni tudi v Azilnem domu ali
pri rejniški družini, skladno z nacionalno
zakonodajo. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov,
ustanovljen leta 2016, bo pripravil sistemsko rešitev nastanitve ter obravnave
mladoletnikov brez spremstva.
Mladoletniki brez spremstva imajo
zagotovljene posebne pravice v postopkih priznanja mednarodne zaščite, saj
spadajo med ranljive osebe s posebnimi
potrebami.65 Državni organi morajo tako
čim prej ugotoviti istovetnost mladoletnika brez spremstva in začeti postopek iskanja njegovih staršev ali drugih sorodnikov.
Pred začetkom postopka se mu postavi
zakoniti zastopnik, ki mora izpolnjevati

65 22.točka 2. člena ZMZ-1.
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Foto: UNICEF/UN011213/Georgiev

zakonsko določene pogoje66 in ga zastopa
tako v postopku kot na drugih področjih
(varovanje zdravja, izobraževanje, varovanje premoženjskih pravic in koristi ter v
zvezi z uresničevanjem pravic na področju
sprejema). Seznanitev z njegovimi pravicami in dolžnostmi pred sprejemom prošnje ter sam postopek morata biti prilagojena njegovi starosti in stopnji duševnega
razvoja. Obenem mora biti deležen ustrezne nastanitve in oskrbe, glede ustreznosti nastanitve poda mnenje tudi center za
socialno delo.67
V primeru, ko je za oceno starosti mladoletnika potrebno izvedeniško mnenje,
mora biti mladoletnik (skupaj s svojim
zakonitim zastopnikom) obveščen o tem
v jeziku, ki ga razume. Pregled se lahko

66 18. člen ZMZ-1.
67 16. člen ZMZ-1.

16

opravi le, če mladoletnik brez spremstva
in njegov zakoniti zastopnik v to pisno privolita.68 Rezultati testa lahko pomembno
vplivajo na nadaljnji razplet mladoletnikovega primera, zato mora biti mladoletnik o tem primerno obveščen. Pregled
morajo opraviti strokovnjaki in pri tem
spoštovati dostojanstvo prosilca.69
Posebna zaščita mladoletnikov brez
spremstva je urejena tudi v t. i. Dublinski
uredbi,70 pravnem viru Evropske unije, ki
določa, katera država članica Evropske
unije (poleg teh pa še Švica, Lihtenštajn,
68 17. člen ZMZ-1.
69 Agencija Evropske unije za temeljne pravice in Svet
Evrope, Handbook on European Law relating to
asylum, borders and immigration (2014), str. 221.
70 Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in
mehanizmov za določitev države članice, odgovorne
za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki
jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države
ali oseba brez državljanstva (prenovitev).

Foto: UNICEF/UN049076/Georgiev

Norveška in Islandija) je pristojna za
obravnavo prošnje za mednarodno zaščito. Za mladoletnika brez spremstva je na
prvem mestu pristojna država, v kateri se
že nahajajo njegovi starši ali brat ali sestra, v primeru njihove odsotnosti pa stric
ali teta oziroma dedek ali babica. V primeru, da navedenih sorodnikov ni v nobeni
od držav, za katere velja Dublinska uredba, je za otroka pristojna država, v kateri
je vložil prošnjo za mednarodno zaščito.71
Vsa navedena pravila se uporabijo le, če
je to v otrokovo najboljšo korist.72
Na tem mestu lahko dodamo, da posebne varovalke v okviru postopkov po
Dublinski uredbi veljajo tudi za družine
z otroki. Skladno s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice Tarakhel pro-

ti Švici, št. 29217/12 z dne 4. novembra
2014, lahko ena država družino preda
drugi le, če predhodno od nje pridobi
konkretna zagotovila, da bo ta zagotovila
ustrezno, starosti otrok primerno namestitev in družinskih članov med seboj ne
bo ločevala.
Mladoletniku brez spremstva s priznano mednarodno zaščito center za socialno delo nemudoma postavi skrbnika
in izvede postopek glede njegove nastanitve. Pri tem pazi, da se bratov in sester
praviloma ne loči ter da se spremembe
njegovega prebivališča omejijo na najmanjši možen obseg.73 Če mladoletnik
brez spremstva biva v posebni, za mladoletnike primerni nastanitvi in medtem
postane polnoleten, je dve leti po preteku bivanja v tej nastanitvi upravičen do

71 8. člen Dublinske uredbe.
72 6. in 8. člen Dublinske uredbe.

73 100. člen ZMZ-1.
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denarnega nadomestila za nastanitev na
zasebnem naslovu.74
Obenem pristojni organ, če je to primerno, nadaljuje z iskanjem članov njegove družine oziroma v primeru, ko se
iskanje še ni začelo, z njim začne. Hkrati
mora organ varovati koristi mladoletnika
in paziti, kadar je to potrebno, na ohranjanje zaupnosti informacij.75
Ranljivost mladoletnih tujcev brez
spremstva, ki nezakonito bivajo v Sloveniji, se upošteva pri omejitvi njihovega
gibanja, saj jim mora biti pri tem zagotovljena ustrezna zasebnost in nastanitev v
primernih ustanovah76 V primeru odstranitve mladoletnika brez spremstva mora
policija takoj obvestiti center za socialno

74 4. odstavek 97. člena ZMZ-1.
75 100. člen ZMZ-1.
76 76. člen in tretji odstavek 82. člena ZTuj-2.
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delo, ki mora mladoletniku nemudoma
postaviti skrbnika za posebni primer. Brez
sodelovanja skrbnika za posebni primer
policija mladoletnemu tujcu ne sme izdati odločbe o vrnitvi. V matično državo ali
tretjo državo, ki ga je pripravljena sprejeti, ga državni organi ne smejo odstraniti,
dokler mu tam ni zagotovljen sprejem
oziroma če bi bila vrnitev v nasprotju
z določili določenih mednarodnih pogodb.77 Postopek z mladoletnikom brez
spremstva, ki je obravnavan na policijski
postaji v zvezi z nedovoljenim vstopom
v državo, je natančneje določen tudi v
protokolu,78 sklenjenim med Policijo in
Ministrstvom za delo, družino in socialne
zadeve, ki med drugim določa obvezno

77 1. in 2. odstavek 82. člena ZTuj-2.
78 Protokol o sodelovanju med centri za socialno delo
in policijo pri izvajanju pomoči mladoletnim tujcem
brez spremstva po zakonu o tujcih, avgust 2012.

vključitev v postopek s strani strokovnega delavca krajevno pristojnega centra za
socialno delo.

4.2 ZAŠČITA ŽRTEV TRGOVINE Z
LJUDMI IN ŽRTEV NASILJA
Čeprav se definicije trgovine z ljudmi
razlikujejo, je najpogosteje opredeljena
kot »vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali
prenosa ranljivih posameznikov ali skupin
z namenom izkoriščanja. Temelji na plačilu ali drugem nadomestilu ter na uporabi
nasilja, prevari, goljufiji, čustveni zlorabi,
zlorabi socialne ranljivosti, na način, da se
doseže soglasje ali nadzor nad žrtvijo.«79
Pravni red Evropske unije od držav
članic zahteva, da zagotovijo pomoč, podporo in zaščito otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Pri tem je treba upoštevati
posebne okoliščine vsakega otroka, njegove poglede in potrebe ter iskati trajne
rešitve. Posebno pozornost je treba nameniti otrokom, ki sodelujejo v kazenskih
preiskavah in postopkih, ter otrokom brez
spremstva.80
V Sloveniji so žrtve trgovine z ljudmi
deležne posebne zaščite, saj jim lahko v
primeru, ko v državi prebivajo nezakonito,
policija na njihovo prošnjo ali po uradni
dolžnosti dovoli zadrževanje za čas 90
dni z možnostjo podaljšanja. V tem času
imajo enake pravice kot tujci z dovoljenim začasnim zadrževanjem in pravico
do brezplačnega prevajanja ter tolmače-

nja. Policija in nevladne organizacije jih
morajo seznaniti z možnostjo ter pogoji
za pridobitev dovoljenja za prebivanje.
Če je žrtev mladoletnik brez spremstva,
storijo tudi vse potrebno, da se kar najhitreje vzpostavi stik z njeno družino.81
Prosilcem za mednarodno zaščito in osebam s priznano mednarodno zaščito, ki
so žrtve trgovine z ljudmi, se zagotovi vsaj
30-dnevno obdobje okrevanja ter razmisleka, v katerem so lahko deležni pomoči
ter upravičeni do namestitve.82
Žrtvi, ki v Republiki Sloveniji nima
druge pravne podlage za prebivanje, se
v primeru, ko je pripravljena pričati v kazenskem postopku, lahko pod določenimi
pogoji izda tudi dovoljenje za začasno
prebivanje, s katerim v določenih primerih lahko pridobi tudi pravico do nujnega
zdravstvenega varstva, izplačila denarne
pomoči in dela.83 V okviru programa Oskrba žrtev trgovine z ljudmi pa se ji ponudita tudi pomoč in namestitev.84 Pri tem je
treba ponovno poudariti, da morajo biti
mladoletnim žrtvam ves čas prebivanja
zagotovljene vse pravice iz Konvencije o
otrokovih pravicah in drugih mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Slovenijo.
V postopkih za priznanje mednarodne zaščite se zlasti v primerih, ko obstaja
tveganje, da je mladoletnik žrtev trgovine
z ljudmi, pri ocenjevanju največje otrokove koristi upoštevajo vprašanja glede
81 50. člen ZTuj-2.

79 Vlada RS, Trgovina z ljudmi, dostopno prek: www.
vlada.si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_
ljudmi/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/trgovina_z_
ljudmi/.
80 Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine
z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in
o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/
PNZ, Ur. l. Evropske unije L 101/1, 13.-16. člen.

82 Standardni operativni postopki za preprečevanje in
ukrepanje v primerih spolnega nasilja in nasilja po
spolu (2015), ki so jih sprejeli Ministrstvo za notranje
zadeve, UNHCR in nevladne organizacije, str. 10.
83 50. člen ZTuj-2.
84 Več o pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi na:
www.vlada.si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_
z_ljudmi/pomoc_in_zascita_zrtev_trgovine_z_
ljudmi
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Foto: UNICEF/UN011198/Georgiev

njegove varnosti in zaščite.85 Mladoletnikom, ki so bili žrtve kakršnihkoli zlorab,
zanemarjanja, izkoriščanja, mučenja ali
krutega, nečloveškega in ponižujočega
ravnanja, mora biti omogočen dostop do
rehabilitacije, ki po potrebi vključuje tudi
psihološko zdravljenje ter strokovno svetovanje.86
V primeru žrtev nasilja velja izpostaviti postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja ali nasilja
po spolu, katerim sledijo izvajalci pomoči
(subjekti javnega sektorja, (nevladne) organizacije in posamezniki), ki pri svojem
delu prihajajo v stik s prosilci za mednarodno zaščito ali osebami s priznano mednarodno zaščito.87

Uporabnik pomoči se lahko kot žrtev
spolnega nasilja ali nasilja po spolu prepozna v katerikoli fazi postopka priznanja
mednarodne zaščite kot tudi v fazi integracije v slovensko družbo. Poleg izvajanja preventivnih ukrepov se uporabniku
v skladu z možnostmi zagotovi socialna,
pravna, psihološka in zdravstvena pomoč.88
Če izvajalec pomoči (uradna oseba ali
katerakoli druga oseba, ki dela z mladoletnikom), zazna, da prosilec oziroma oseba
s priznano mednarodno zaščito doživlja
ali je v nevarnosti, da bi doživela spolno
nasilje ali nasilje po spolu, mora o tem
nemudoma obvestiti recepcijo azilnega
doma in informacijo preko elektronske
pošte posredovati sektorju, pristojnemu

85 3. alineja 2. odstavka 15. člena ZMZ-1.
86 4. odstavek 15. člena ZMZ-1.
87 Standardni operativni postopki za preprečevanje in
ukrepanje v primerih spolnega nasilja in nasilja po
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spolu (2015), ki so jih sprejeli Ministrstvo za notranje
zadeve, UNHCR in nevladne organizacije.
88 Prav tam, str. 8.

Foto: UNICEF/UN049082/Georgiev

za nastanitev, oskrbo in integracijo pri
Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Osebje na recepciji informacijo brez odlašanja pošlje
kontaktni osebi, ki je član strokovne skupine za preprečevanje spolnega nasilja
in nasilja po spolu, da le-ta lahko nadalje
ukrepa ter nudi pomoč uporabniku.89
V primeru, ko izvajalci pomoči vedo ali
sumijo, da je ogroženo življenje in varnost
osebe, ukrepajo takoj – obvestijo kontaktno osebo ter pristojne institucije (policija, urgenca, center za socialno delo itd.).90
Izvajalci pomoči so v primeru zaznave suma kaznivega dejanja dolžni ravnati
skladno z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini, po katerem mora vsakdo,
kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok, takoj

89 Prav tam, str. 5.
90 Prav tam , str. 6.

obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo.91 Ravnati morajo
tudi skladno z določbami Kazenskega zakonika. Opustitev ovadbe določenih posebno hudih kaznivih dejanj (npr. trgovine z ljudmi) je lahko v določenih primerih
kazniva.92

91 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l.
RS, št. 16/08 in 68/16, 2. odstavek 6. člena. Besedilo
zakona je dostopno na spletni strani: www.pisrs.si/.
92 Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16
in 27/172, 81. člen. Opustitev ovadbe kaznivega
dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen
najmanj petnajstih let zapora ali dosmrtnega zapora,
je (lahko) kazniva. Obstajajo posebne določbe
glede uradnih oseb in določene situacije, v katerih
posameznik lahko opusti ovadbo (npr. določene
sorodstvene povezave s storilcem). Več v KZ-1.
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5. POSTOPKI ZA PRIJAVO KRŠITEV PRAVIC
V primeru, ko so otroku kršene njegove pravice s strani države, ima otrok oziroma njegov zakoniti zastopnik (če otrok
ni postopkovno sposoben) možnost uporabiti pravna sredstva v okviru upravnega
in sodnega postopka. Starši in skrbniki
imajo dolžnost, da otroku prisluhnejo ter
pomagajo. Če obstajajo težave v družini,
se otrok lahko obrne tudi na šolsko svetovalno službo.93
Otroci ali odrasli v njihovem imenu ali
v zvezi z njimi lahko vložijo pobudo pri Varuhu človekovih pravic, če menijo, da je
bila otroku z aktom državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil kršena katera izmed pravic.
Varuh lahko nato posreduje pri teh organih. Priporočljivo je, da se pred pritožbo
pri Varuhu opravi pritožba pri organu, ki
je otroku kršil pravico, oziroma organu, ki
ta organ nadzoruje oziroma uporabi vsa
druga možna pravna sredstva.94

opozori na nepravilnosti in kršitelju priporoči, kako naj se odpravijo. Če kršitelj
mnenja ne upošteva, zagovornik zadevo
praviloma posreduje v obravnavo pristojni inšpekciji. V primerih, ko so podani znaki kaznivega dejanja, pa mora odstopiti
zadevo organom pregona.95
Otrok v stiski in težavah (kateremu
krši njegove pravice država ali zasebnik)
se lahko obrne na policijo, vsakdo pa
je dolžan ravnati skladno z Zakonom o
preprečevanju nasilja v družini in Kazenskim zakonikom, v primeru, ko obstaja
sum, da je otrok žrtev nasilja oziroma kaznivega dejanja (več o tem pod točko 4.2).
Ko bo Slovenija ratificirala Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah,
bodo otroci, ko bodo izčrpali vsa pravna
sredstva v državi, kršitve lahko sporočili tudi mednarodnemu telesu – Odboru
Združenih narodov za otrokove pravice.96

Če je otrok žrtev diskriminacije
(neenakega obravnavanja zaradi osebnih
okoliščin), se lahko vloži tudi pobuda
pri Zagovorniku načela enakosti, ki izda
pravno neobvezujoče mnenje, s katerim
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93 Brezplačni bilten Varuha človekovih pravic Republike
Slovenije, št. 16, november 2011, str. 1.

95 Zagovornik načela enakosti, Izid postopka,
dostopno prek: www.zagovornik.gov.si/si/pobudazagovorniku/izid-postopka/index.html.

94 Varuh človekovih pravic, Kdaj se obrniti na Varuha?,
dostopno prek: www.varuh-rs.si/iscete-pomoc/
kako-vam-lahko-varuh-pomaga/kdaj-se-obrniti-navaruha/.

96 Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah o
postopku sporočanja kršitev, A/RES/66/138, 19. 12.
2011, dostopen prek: http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx.

ZAPISKI
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VIRI
PRAVNI VIRI:
• Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju
proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/
PNZ, Uradni list Evropske unije L 101,
• Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011
o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali
osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih
do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te
zaščite (prenovitev), Uradni list Evropske
unije L 180/96
• Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013
o skupnih postopkih za priznanje ali
odvzem mednarodne zaščite (prenovitev), Uradni list Evropske unije L 337/9,
• Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o
standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev), Uradni list
Evropske unije L 180/96,
• Direktiva Sveta 2008/115/ES z dne 16.
decembra 2008 o skupnih standardih in
postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov
tretjih držav, Uradni list Evropske unije L
348/98,
• Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih
pravicah o postopku sporočanja kršitev,
A/RES/66/138, 19. 12. 2011,
• Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št. 50/12
– uradno prečiščeno besedilo, 6/16 –
popr., 54/15, 38/16 in 27/17,
• Konvencija o otrokovih pravicah, ki jo je
sprejela Generalna skupščina Združenih
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narodov z resolucijo št. 44/25 dne 20. 11.
1989,
Protokol o sodelovanju med centri za socialno delo in policijo pri izvajanju pomoči mladoletnim tujcem brez spremstva po
zakonu o tujcih, avgust 2012,
Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito, Ur. l. RS, št.
112/2013,
Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013
o vzpostavitvi meril in mehanizmov za
določitev države članice, odgovorne za
obravnavanje prošnje za mednarodno
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev), Uradni list Evropske unije L180/31,
Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno
zaščito, Ur. l. RS, št. 55/11 z nadaljnjimi
spremembami ,Ustava Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68,
69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 –
UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13
– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 –
UZ70a,
Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1UPB1), Ur. l. RS, št. 16/17,
Zakon o nalogah in pooblastilih policije
(ZNPPol), Ur. l. RS, št. 15/13, 23/15 – popr.
in 10/17,
Zakon o osnovni šoli (ZOsn), Ur. l. RS,
št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF,
63/13 in 46/16 – ZOFVI-K,
Zakon o preprečevanju nasilja v družini
(ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08 in 68/16,
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16/17.,
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