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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za 
mednarodno zaščito – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za 
prosilca za mednarodno zaščito in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                    Stojan Tramte
                                                                                    generalni sekretar
Prejmeta: 

� Ministrstvo za finance,
� Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– mag. Katarina Štrukelj, v. d. direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo 
migrantov,
– Martin Nedelko, Sektor za integracijo v Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo 
migrantov.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo – -ZMZ1- UPB1) 
v tretjem odstavku 82. člena določa, da prosilci za mednarodno zaščito, ki imajo lastna sredstva za 
preživljanje ali jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, sami krijejo stroške ali sorazmerni delež 
stroškov materialne oskrbe iz 79. člena zakona. Stroški dnevne materialne oskrbe za prosilca za 



mednarodno zaščito so določeni v 5. členu Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic 
prosilcem za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 27/17). Po izračunu, določenem v navedenem 
členu omenjene uredbe, stroški dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito za leto 
2018 znašajo 20,49 EUR. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 



SKUPAJ
II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani v ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II. b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri trenutnih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II. a.

II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in 
b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev Evropske unije). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Glede na to, da je v Republiki Sloveniji povprečno okoli 300 prosilcev dnevno, od katerih 
predvidevamo, da je 5 % takih, ki prejemajo lastne dohodke, menimo, da bi ti prispevali za materialno 



oskrbo letno skupno v proračun okoli 22.129,20 EUR. Izkušnje pa kažejo, da bo izterjava sredstev 
otežena in je dejansko mogoče pričakovati nižji znesek. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
   mag. Katarina Štrukelj

V. D. DIREKTORJA URADA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO 
MIGRANTOV



Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic 
prosilcev za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 27/17) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito

I
Višina stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito znaša 20,49 EUR. 

II
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine stroška dnevne 
oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 46/16).

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

                                                                                    

Št.
Ljubljana, dne
EVA

                                                                                    



Obrazložitev

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo – ZMZ-1-
UPB1) v tretjem odstavku 82. člena določa, da prosilci za mednarodno zaščito, ki imajo lastna 
sredstva za preživljanje ali jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, sami krijejo stroške ali 
sorazmerni delež stroškov materialne oskrbe iz 79. člena zakona. Stroški dnevne materialne 
oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito so določeni v 5. členu Uredbe o načinih in pogojih za 
zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 27/17). V prvem 
odstavku 5. člena je določeno, da je strošek dnevne materialne oskrbe za prosilca za 
mednarodno zaščito povprečni dnevni strošek materialne oskrbe prosilca za mednarodno 
zaščito v azilnem domu, izračunan za proračunsko obdobje preteklega leta. V drugem odstavku 
je določeno, da strošek dnevne materialne oskrbe sestavljajo letni:

� sorazmerni stroški, povezani z nastanitvijo,
– stroški prehrane,
– stroški obleke in obutve ter
– stroški higienskih potrebščin.

Tretji odstavek istega člena določa, da sorazmerni stroški, povezani z nastanitvijo, vključujejo 
stroške ogrevanja, električne energije in komunalnih storitev. Upoštevajo se le stroški 
nastanitvenega dela azilnega doma. Strošek dnevne materialne oskrbe za prosilca za 
mednarodno zaščito, ki je določen v četrtem odstavku, se izračuna tako, da se ob koncu
proračunskega leta seštejejo vsi stroški iz drugega odstavka tega člena, nato pa se delijo s 
številom bivalnih dni prosilcev za mednarodno zaščito v obračunskem letu.

Peti odstavek določa, da Vlada Republike Slovenije enkrat letno s sklepom določi višino stroška 
dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito. V zadnjem šestem odstavku pa 
je določeno, da se mesečni strošek materialne oskrbe prosilca za mednarodno zaščito 
izračuna tako, da se pomnoži višina stroška dnevne materialne oskrbe s številom dni v mesecu.

Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 so sorazmerni stroški, povezani z nastanitvijo, znašali 
119.255,55 EUR, stroški prehrane so znašali 1.020.888,48 EUR, stroški obleke, obutve in 
higienskih potrebščin pa 58.172,45 EUR. Stroški znašajo skupaj 1.198.316,48 EUR. Število 
bivalnih dni je bilo 58.493. Vsota vseh navedenih stroškov (1.198.316,48 EUR), deljena s 
številom bivalnih dni (58.493), kaže, da znaša strošek dnevne materialne oskrbe za prosilca za 
mednarodno zaščito 20,49 EUR. 
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