
BIVANJE V 
AZILNEM 
DOMU

SLOVENŠČINA

OSNOVNE INFORMACIJE OSNOVNE PRAVICE

JAVNI PROMET V LJUBLJANI

V azilnem domu so nastanjeni ljudje različnih 
ras, narodnosti, spolov, starosti, političnih 
prepričanj, kulturnih navad in značajev. Za 
prijetno sobivanje ob takšni raznolikosti vas 
prosimo za veliko medsebojnega razumevanja 
in strpnosti ter spoštovanje hišnega reda.

Pristojna institucija za vašo nastanitev in dostop
do pravic je Urad Vlade Republike Slovenije za 
oskrbo in integracijo migrantov.

Za uporabo mestnih avtobusov v Ljubljani nujno 
potrebujete kartico Urbana (na sliki spodaj).

V kolikor nimate zadostnih sredstev za 
preživljanje imate pravice do:

• Brezplačne nastanitve, prehrane, obleke,
obutve, higienskih potrebščin

• Žepnine, razen če ste kršili pravila

• Urbane za dostop do izobraževanja,
zdravnika, trga dela

• Nakup šolskih potrebščin za obiskovanje
osnovne ter srednje šole

Dostop do pravic vam bo urejal SOCIALNI 
DELAVEC.

Uradne ure socialne službe so od ponedeljka 
do petka od 10.00 do 11.00 ure ter od 17.00 do 
18.00 ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ni 
uradnih ur.

Nastanjene osebe same skrbijo za svojo 
lastnino. Denar in vrednostne predmete lahko 
izročijo uslužbencu, pristojnemu za finančne 
zadeve. V tem primeru se nastanjeni osebi izda 
potrdilo.

GIBANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Vsaka oseba, ki je prosilec za mednarodno 
zaščito, ima pravico do prebivanja v Republiki 
Sloveniji in gibanja znotraj območja občine, 
v kateri ima določen naslov začasnega 
prebivanja. Gibanje izven občine je mogoče s 
pridobitvijo dovolilnice, ki se izda na podlagi 
vaše vloge. Ta določba ne velja za mladoletnike 
brez spremstva.

Prosilci za mednarodno zaščito so večinoma 
nastanjeni v Azilnem domu. 

Vstop in izhod iz Azilnega doma sta dovoljena z 
izkaznico:

• od ponedeljka do četrtka od 6.00 do 23.00
ter ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih 
od 6.00 do 01.00 naslednjega dne

• mladoletniki brez spremstva od ponedeljka
do petka od 6.00 do 21.00 ter ob sobotah, 
nedeljah in praznikih do 22.00. 

Ob izhodu morate receptorju izročiti ključe 
svoje sobe in prevzeti izkaznico, ob vstopu 
morate izkaznico vrniti in prevzeti ključ.

Če boste zavrnili pregled varnostnika, se vam 
vstop in izhod ne bosta dovolila.
 

                PRENOČITEV IZVEN AZILNEGA DOMA
Izven azilnega doma lahko prenočite samo na 
podlagi dovolilnice, ki se izda, v kolikor so za to 
utemeljeni razlogi in niste kršili pravil bivanja 
v azilnem domu. Izda se na območju občine 
azilnega doma, in sicer za 7 dni, največ 60 dni v 
koledarskem letu. 

                RAZSELITEV IZVEN AZILNEGA DOMA
Razselitev na privatni naslov je mogoča 
na lastne stroške ter na podlagi izdanega 
posebnega dovoljenja. V primeru posebnih 
okoliščin lahko predlagate namestitev tudi v 
drugi instituciji.

 
V primeru, da boste 
vstopili na avtobus 
in ne boste imeli 
urejene Urbane vas 
bodo obravnavale 
in sankcionirale 
pristojne institucije!

ZDRAVSTVENA OSKRBA
O težavah z zdravjem obvestite socialnega 
delavca, ki vas bo napotil k medicinskemu 
osebju. Ambulanta v azilnem domu je odprta od 
7.00-19.00, po tej uri ni mogoče dobiti zdravil. 

Enkrat tedensko vam je na voljo tudi 
psihiatrična pomoč. Za termin se lahko naročite 
v ambulanti. 

Projekt sofinancira 
Evropska unija iz Sklada za azil, 
migracije in vključevanje

SLOVENSKA FILANTROPIJA 
Cesta Dolomitskega odreda 11
1000 Ljubljana

AZILNI DOM 
Cesta v Gorice 15
1000 Ljubljana

19 min 
1,5 km



KRŠITVE V AZILNEM DOMU

BIVANJE V AZILNEM DOMU
Vsakemu je določena soba ter postelja. Menjava 
sob je dovoljena samo z odobritvijo socialne 
službe.

Pristojne osebe preverjajo prisotnost 
nastanjenih oseb po sobah vsako jutro.

Higienski pregled sob se opravlja enkrat 
tedensko. Opravi ga zdravstveno osebje 
skupaj s socialnim delavcem azilnega doma in 
varnostno službo.

Pristojne osebe imajo skupaj s službo varovanja 
pravico in dolžnost vstopiti v sobe zaradi 
opravljanja svojih nalog.

Med 22.00 in 6.00 je nočni mir in počitek in v tem 
času niso dovoljene dejavnosti, ki motijo nočni 
mir in počitek.

V nastanitvene oddelke, kamor niste nastanjeni, 
lahko prehajate le v primeru izvajanja 
prostočasnih dejavnosti, obiska socialnega 
delavca oziroma z dovoljenjem socialnega 
delavca.

Obisk prijateljev oz. drugih oseb je dovoljen le s 
predhodno izdano dovolilnico za obisk, ki jo izda 
socialni delavec.

Otroci (0-18): Starši oziroma skrbniki 
morajo skrbeti, da se otroci ne gibljejo brez 
nadzora. Predšolski otroci lahko v jedilnico 
vstopajo samo v spremstvu staršev oziroma 
skrbnikov. Iz azilnega doma lahko otroci, mlajši 
od 10 let, odidejo sami le s pisnim soglasjem 
staršev oziroma skrbnikov oziroma zakonitih 
zastopnikov.

Zaradi zagotavljanja varnosti in reda je v 
prostorih azilnega doma prepovedano:

• izražanje rasne, verske, nacionalne, spolne,
politične nestrpnosti ali druge nestrpnosti 
v kakršnikoli obliki;

• imeti žaljiv ali nasilen odnos do
sostanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev;

• posedovanje ali uporaba orožja ali
eksplozivnih snovi;

• vlamljanje v prostore azilnega doma,
odtujevanje predmetov, namerno 
uničevanje prostorov in opreme azilnega 
doma;

• spreminjati razpored opreme po sobah in
premeščati inventar iz enega v drug 
prostor; 

• pisati ter namestiti samolepilne nalepke ali
plakate po stenah in opremi;

• onemogočanje bivanja drugim osebam;

• neupoštevanje navodil in odredb pristojnih
oseb;

• vnašanje ali uživanje prepovedanih drog in
alkoholnih pijač; igranje iger za denar;

• oviranje kontrole prisotnosti (v tem času
ključ od sobe ne sme biti v ključavnici);

• izdelovati ali vnašati predmete, primerne za
napad, pobeg ali storitev kaznivega dejanja; 

• neupoštevanje časa prihoda in odhoda iz
azilnega doma;

• namerno kršiti predpise o varstvu pred
požarom, eksplozijo ali drugimi naravnimi 
nesrečami; 

LAŽJE KRŠITVE SO:

• spreminjanje razporeda opreme po sobah
in premeščanje inventarja iz enega v drug 
prostor,

• pisanje in lepljenje po stenah, vratih in
oknih, vnos in uporaba lastnih električnih 
aparatov brez dovoljenja,  kajenje v skupnih 
prostorih ali prostorih, kjer se nahaja več 
oseb,

• hranjenje koles in drugih prevoznih
sredstev v prostorih, ki temu niso 
namenjeni,  

• pomanjkanje higiene ali skrbi za bivalne
prostore,

• nošenje hrane in jedilnega pribora iz
jedilnice brez dovoljenja.

Za lažjo kršitev se vam bo izreklo ustno 
opozorilo, ki se evidentira v uradnem 
zaznamku.

TEŽJE KRŠITVE SO:

• izražanje rasne, verske, nacionalne, spolne,
politične ali druge nestrpnosti v kakršni koli 
obliki,

• žaljiv ali nasilen odnos do sostanovalcev,
zaposlenih in obiskovalcev, 

• namerno povzročiti materialno škodo;

• ovirati postopek nastanitve oseb v sobo; 

• kajenje, razen v nastanitvenih sobah, v
katerih so nastanjeni samo kadilci;

• vnašanje in vodenje živali;

• vnašanje grelnih aparatov, pohištva,
električnih aparatov, preprog in druge 
opreme, razen v izjemnih primerih, s 
soglasjem socialnega delavca; avdio-video 
naprave, računalnik in tehnični pripomočki 
za osebno higieno so dovoljeni;

• odnašanje hrane, jedilnega pribora in
posode iz jedilnice in čajnih kuhinj 

• kuhanje v sobah in vnašanje oporečnih živil;

• sprejemanje obiskov brez dovolilnice;

• neupravičeno gibanje izven nastanitvenega
oddelka azilnega doma;

• opravljanje pridobitvene dejavnosti v
prostorih nastanitvene kapacitete; 

• snemati ali fotografirati razgovore z
zaposlenimi na uradu oziroma osebami, ki z 
uradom sodelujejo na podlagi pogodb; 

• V prostore, kjer so nastanjeni vlagatelji
namere, ni dovoljeno ničesar vnašati.

• kršenje nočnega miru in počitka.

Če nastanjena oseba vnese ali poskuša vnesti 
v azilni dom alkoholno pijačo, jo proti potrdilu 
začasno odvzame služba varovanja ter jo shrani 
v varno omaro azilnega doma. Začasno odvzeta 
alkoholna pijača se nastanjeni osebi vrne ob 
izselitvi iz azilnega doma.

• vnos in uživanje alkoholnih pijač ter drugih
opojnih snovi,   

• vnos nevarnih predmetov ter lahko
vnetljivih snovi,

• neizpolnitev ukaza uradnih oseb, ki
bi povzročila hujše motnje v delovanju 
nastanitvene kapacitete,

• izdelovanje ali vnašanje predmetov,
primernih za napad, pobeg ali za storitev 
kaznivega dejanja,

• namerna kršitev predpisov o varstvu pred
požarom, eksplozijo ali drugimi naravnimi 
nesrečami,  namerna povzročitev 
materialne škode,

• oviranje postopka nastanitve osebe v sobo,
 
• opravljanje pridobitvene dejavnosti v

prostorih nastanitvene kapacitete,

• snemanje ali fotografiranje razgovorov z
zaposlenimi na uradu oziroma osebami, 
ki z uradom sodelujejo na podlagi 
pogodb, kršenje javnega reda in miru.

Za težjo kršitev se lahko osebo za največ tri dni 
osami v ločeni sobi ali izreče ukrep za preselitev 
na drugo nastanitveno lokacijo.

Nahaja se na vsakem oddelku azilnega doma, na 
njej najdete:

• vsebinske in časovne razporede (prehrana,
menjava posteljnine, tečaji, aktivnosti)

• celotni hišni red azilnega doma

• druge pomembne informacije pomembne za
vaš vsakdan.

OGLASNA DESKA

IZDAJATELJ ZLOŽENKE:

Slovenska filantropija, 
Združenje za promocijo 
prostovoljstva

Psihosocialno svetovanje, humanitarna pomoč, 
informiranje, preživljanje prostega časa za 
otroke ter odrasle.

Na voljo za vas vsak delovni dan med 8. in 
18. uro v bližini Azilnega doma Vič, na Cesti 
Dolomitskega odreda 11 v Ljubljani.

Projekt sofinancira 
Evropska unija iz Sklada za azil, 
migracije in vključevanje


