OSNOVNE INFORMACIJE ZA BEGUNCE IZ UKRAJINE
Pridobitev začasne zaščite
Za pridobitev začasne zaščite mora begunec iz Ukrajine po vstopu v Slovenijo nemudoma oziroma v roku 3
dni opraviti prijavo na katerikoli policijski postaji ali upravni enoti, kjer izpolni vlogo za pridobitev začasne
zaščite (v slovenskem ali ukrajinskem jeziku). Posameznik mora le dokazati, da je iz Ukrajine. Ukrajinski
državljani so v EU izvzeti iz vizumske obveznosti. S pridobitvijo statusa zaščitene osebe je posamezniku
omogočeno izvajanje pravic po Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb.
Osebi z začasno zaščito se izda izkaznica, ki poleg izkazovanja istovetnosti velja tudi kot dovoljenje za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji. Izkaznica osebe z začasno zaščito velja, dokler traja začasna zaščita.
Kontakti:
Policijska postaja Koper
Ljubljanska cesta 8, 6000 Koper
(05) 611 67 00
pp_koper.pukp@policija.si
Delovni čas: ponedeljek – nedelja, 0-24h

Upravna enota Koper
Piranska cesta 2, 6000 Koper
0593 21000
Delovni čas: ponedeljek in petek 8-12h, sreda 8-12h
in 14-17h

Pravice oseb z začasno zaščito
Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita v Republiki Sloveniji, ima pravico do:
• začasnega bivanja v Republiki Sloveniji za čas trajanja zaščite,
• nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev,
• zdravstvenega varstva,
• dela,
• izobraževanja,
• denarne pomoči (za osebe, ki ne bivajo v nastanitvenih centrih in so brez dohodkov in drugih
prejemkov) ali žepnine (za osebe, ki so nastanjene v nastanitvenem centru in so brez dohodkov in
drugih prejemkov),
• združevanja družine,
• brezplačne pravne pomoči,
• obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz ZZZRO.
Pravica do zdravstvenega varstva
Osebe z začasno zaščito imajo med bivanjem v Sloveniji pravico do nujnega zdravstvenega varstva, ki obsega:
• nujno medicinsko pomoč, nujni reševalni prevoz in pravico do nujne zobozdravstvene pomoči;
• nujno zdravljenje po odločitvi lečečega zdravnika;
• neodložljivih storitev specialistično ambulantnih in bolnišničnih dejavnosti;
• zdravstveno varstvo žensk: kontracepcijska sredstva, prekinitve nosečnosti, zdravstveno oskrbo v
nosečnosti in ob porodu,
• obveznih zdravstvenih pregledov pred vključitvijo v izobraževanje in v času izobraževanja v osnovni
oziroma srednji šoli, enako kot to velja za državljane Republike Slovenije.
Služba Nujne medicinske pomoči (NMP) je zagotovljena v Zdravstvenem domu Koper, na naslovu Ljubljanska
cesta 6a, od ponedeljka do petka od 7:00 do 20:00.
Urgentna ambulanta za otroke je zagotovljena v Zdravstvenem domu Koper, na naslovu Dellavallejeva 3.
Zobna ambulanta deluje v Zdravstvenem domu Koper na naslovu Dellavallejeva 3 po razporedu.
Zdravstveni dom Koper – kontaktna številka: 05 6647 100.

Ponoči in ob dela prostih dneh nujno medicinsko pomoč zagotavlja Centralna urgentna služba v pritličju
Splošne Bolnišnice Izola, Polje 40, 6310 Izola.
Nujna medicinska pomoč na terenu: v primeru resnega zdravstvenega stanja je na voljo NMP na terenu.
Kontaktna številka: 112.
Dežurna zobna ambulanta se nahaja v ZD Koper - enota Bonifika, Ljubljanska cesta 6A, 6000 Koper. Obratuje
ob sobotah, nedeljah in praznikih med 08:00 in 12:00 uro. Telefonska številka dežurne zobne ambulante je:
05/6647-399.
Več informacij
Klicni center Urada Vlade RS za informacije o pomoči beguncem iz Ukrajine nudi informacije glede postopka
pridobitve začasne zaščite ter kako lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno ali materialno pomoč
ali ponudijo nastanitvene kapacitete osebam iz Ukrajine.
Brezplačna telefonska številka 080 41 42, vsak dan od 8. do 18. ure. Na voljo je tudi elektronski poštni
naslov info.ukrajina@gov.si. Za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 478 75 30. Spletna stran:
https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/
Prehranski paketi, higienski pripomočki, oblačila
Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita v Republiki Sloveniji, je upravičena tudi do prehranskih paketov,
higienskih pripomočkov, oblačil in drugih stvari, ki jih zagotavlja Rdeči križ Slovenije, območno združenje
Koper. Upravičenim osebam so na voljo v izpostavi na naslovu Gramšijev trg 1 v sledečem delovnem času:
ponedeljek: 9.00-12.00
sreda: 9.00-12.00 in 14.00-16.00
petek: 9.00-12.00
Kontakt: e-naslov: info@rks-koper.si.
Lokacija in dostop do begunskega centra na Debelem rtiču
Begunski center Debeli rtič, ki je namenjen izključno osebam napotenim s strani begunskega nastanitvenega
cetra Logatec (vstopna točka), se nahaja na območju ob naslovu Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran –
Ancarano (45°35'31.8"N; 13°42'49.7"E).

