
INFORMACIJE ZA MIGRANTE IZ 

UKRAJINE  
Pridobitev začasne zaščite 
Begunec iz Ukrajine mora po vstopu v Slovenijo nemudoma oziroma v roku 

treh dni opraviti prijavo na katerikoli policijski postaji. Vlogo za pridobitev 

začasne zaščite pa lahko poda na policijski postaji ali upravni enoti, kjer 

izpolni vlogo za pridobitev začasne zaščite (v slovenskem ali ukrajinskem 

jeziku). 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. Do izdaje 

izkaznice pa se pravice lahko uveljavljajo z odločbo o priznanju začasne 

zaščite. 

Denarna pomoč 

Denarno pomoč lahko prejmejo osebe z začasno zaščito, ki niso nastanjene 

v nastanitvenem centru in so brez lastnih sredstev za preživljanje. Zahtevek 

za dodelitev denarne pomoči, izpolnjen v latinici, oddajo na Uradu Vlade 

Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov v času uradnih ur ali 

po pošti. 

K zahtevku morajo priložiti: 

• izpise prilivov na transakcijskih računih vlagatelja oziroma njegovih 

družinskih članov za pretekli mesec pred mesecem vložitve vloge; 

 

• izpise prilivov na transakcijskih računih zavezanca, ki je vlagatelja v skladu 

s predpisi Republike Slovenije dolžan in zmožen preživljati, za pretekli 

mesec pred mesecem vložitve vloge;  

• dokazila o pridobitvi začasne zaščite (kopija odločbe o statusu začasne 

zaščite ali kopija izkaznice osebe s priznano začasno zaščito). 

Vse informacije o pridobitvi finančnih pomoči in obrazci za zahtevek so 

dostopni na spletni strani Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine | GOV.SI, 

kjer so informacije tudi v ukrajinskem jeziku.  

Zahtevek za dodelitev denarnih pomoči in pomoči za zasebno nastanitev se 

pošlje (priporočeno pošiljko) ali prinese osebno na naslov: Urad Vlade 

Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 

1000 Ljubljana. 

Vprašanja glede pravic oseb z začasno zaščito in njihovo uveljavljanje se 

lahko pošlje na elektronski naslov: info.ukrajina@gov.si ali se pokliče 

brezplačno telefonsko številko 080 41 42, vsak dan od 8. do 16. ure. 

 

Vpis otroka v vrtec Bled 

Otroka v vrtec vpišete tako, da oddate Vlogo za vpis otroka v vrtec, ki 

jo dobite na spletni strani Vrtca Bled na povezavi https://www.vrtec-

bled.si/wp-content/uploads/2022/02/VLOGA-ZA-VPIS-2022-2023.pdf 

Starši morajo pred vstopom v vrtec predložiti potrdilo pediatra o 

zdravstvenem stanju otroka (zdravniško potrdilo), iz katerega izhaja, da je 

otrok cepljen po programu oziroma če ni cepljen, morajo starši izkazati 

razloge o opustitvi cepljenja v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih. 

Zdravniško potrdilo dobite pri izbranem pediatru (Bled, Radovljica …). 

https://www.vrtec-bled.si/wp-content/uploads/2022/02/VLOGA-ZA-VPIS-2022-2023.pdf
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Plačilo vrtca  

Starši, ki imajo status začasne zaščite in jim pripada pravica do denarne 

pomoči ali pravica do žepnine, so plačila za vrtec v celoti oproščeni. 

Sredstva v višini cene programa, v katerega je otrok vključen, vrtcu krije 

državni proračun, na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga vrtec pripravi v 

skladu z usmeritvami ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo in 

ministrstva, pristojnega za finance. 

Vključitev otrok staršev, ki bivajo v RS na podlagi 90-dnevnega turističnega 

vizuma v vrtec – nimajo nobenega drugega statusa. Starši plačajo za 

otroka polno ceno programa, v katerega je vključen, saj kot tujci niso 

upravičeni do subvencije. 

Če ima otrok skupaj z vsaj enim od staršev, ki je zavezanec za dohodnino 

v RS, prijavljeno začasno prebivališče. Staršem pripada subvencija za vrtec, 

ki jo uveljavljajo z vlogo pri pristojnem CSD. 

Vključitev otroka državljana Ukrajine v vrtec, če je kdo od staršev pridobil 

status osebe z mednarodno zaščito. Staršem, ki imajo že priznan status 

osebe z mednarodno zaščito, pripada subvencija za vrtec, zato lahko vložijo 

vlogo na pristojni CSD. 

Vključitev otroka državljana Ukrajine v vrtec, če je kdo od staršev prosilec 

za status osebe z mednarodno zaščito. Starši plačajo za otroka polno ceno 

programa, v katerega je vključen, saj kot tujci niso upravičeni do subvencije 

Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca morajo starši en mesec pred 

vstopom otroka v vrtec na pristojni Center za socialno delo vložiti Vlogo 

za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev  (dobite  jo v vrtcu pri 

svetovalni delavki in na Centru za socialno delo). CSD vam bo na podlagi 

te vloge z odločbo določil uvrstitev v plačilni razred  za plačilo vrtca. 

 
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA, ENOTA RADOVLJICA 

Naslov: Gorenjska cesta 16; 4240 Radovljica 

Telefon: (04) 53 71 400 

E-pošta: gpcsd.radov@gov.si 

 

VRTEC BLED 

Naslov: Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled 

Telefon: (04) 576 54 70 

Svetovalna delavka (informacije glede vpisa): Barbara Falle 

Telefon: (04) 292 72 23 

E-pošta: svetovalna.delavka@vrtec-bled.si 

 

Vir: 

- Publikacije z napotki za državljane Ukrajine v Sloveniji, 

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/UOIM/Infolist-za-begunce-iz-

Ukrajine.pdf. 
- Okrožnica: Vključevanje otrok migrantov iz Ukrajine v vrtec z dne 

25.3.2022. 
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