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POVPRAŠEVANJE 

Sofinanciranje programov CSD 

 

VPRAŠANJE: 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi 

s sofinanciranjem dejavnosti Centrov za socialno delo.  

Občino je zanimalo ali iz proračuna občine sofinancirajo dejavnost Centrov za socialno delo? 

Če da, nas zanima katero dejavnost oziroma naziv programa? 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

AJDOVŠČINA 

S strani Občine Ajdovščina vam sporočamo, da CSD-ju Občina že več let sofinancira program 

Rejništvo od danes do jutri, v zadnjih dveh letih pa tudi program Treningi starševstva – 

neverjetna leta. (CSD je bil v letu 2015/2016 vključen v pilotni projekt norveških finančnih 

mehanizmov, Občina se je strinjala da bo sofinancirala 5% stroškov tega programa. Po koncu 

pilotnega projekta smo sofinancirali še dve skupini v celoti.) 

CERKNO 

Občina Cerkno  sofinancira CSD : 

- Mladinske delavnice in 

- Socialno pedagoško pomoč. 

 

ČRNOMELJ 

S strni Občine Črnomelj vam pošiljamo odgovore na vaša tri vprašanja. 

Občina Črnomelj je v letu 2016 CSD Črnomelj sofinancirala: 

1. dva programa javnih del, na katerih so bile zaposlene 3 osebe ter pripadajoče 

materialne stroške; 

2. dodatnega strokovnega delavca na področju romske tematike - 37,5% osebe, ter 

pripadajoče materialne stroške in 

3. izvajanje programa pomoč družini na domu, na osnovi sprejete cene. 

 

DIVAČA 

Občina Divača sofinancira izvajanje naslednjih programov Centra za socialno delo Sežana: 

 »Pomoč osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju in njihovim svojcem«,  
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 »Delo s starejšo populacijo  na terenu«, 

 »Pomoč brezdomcem in drugim rizičnim skupinam prebivalcev«.  

Programe sofinanciramo v deležih štiri občine , ki jih CSD Sežana pokriva: Občina Hrpelje-

Kozina, Občina Komen, Občina Sežana in Občina Divača. 

DOMŽALE  

Občina Domžale zagotavlja zadnja leta določena sredstva za sofinanciranje določenih 

projektov Centra za socialno delo Domžale in sicer: projekt Učenje za 

življenjein  sofinanciranje delavca preko javnih del. 

JURŠINCI 

glede vprašanja v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti  CSD vam posredujemo odgovor.  Občina 

Juršinci sofinancira Pomoč družini na domu in Varno hišo na Ptuju (oboje CSD Ptuj). 

 

KANAL OB SOČI 

Za leto 2017 financiramo javna dela v znesku 3.500,00 eur. 

KIDRIČEVO 

V Občini Kidričevo ne sofinanciramo Centrov za socialno delo.  

Preko Centrov za socialno delo sicer izvajamo:  

 Pomoč družini na domu, financiramo izvajanje programa po sprejetem sklepu OS 

 Laična pomoč družini, za izvajanje programa 500 evrov na leto. 

 Sofinanciranje materialnih stroškov v varni hiši 261,00 eur na mesec 

 Mladinske delavnice, 20 evrov na eno delavnico. 

 

KRŠKO 

Občina Krško iz proračuna sofinancira dejavnost Centra za socialno delo Krško na sledečih 

področjih:  

 Pomoč na domu  

 Prostovoljno delo (usposabljanje in nudenje osebne pomoči otrokom s težavami ter 

družabništvu ostarelim in pomoči osebam s psihičnimi težavami)  

 Zavetišče  - materialni stroški 

 Poleg navedenega imamo s centrom za socialno delo Krško pogodbeno dogovorjeno, 

da za nas opravljajo naslednje storitve:  

 vodenje ugotovitvenega postopka po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti  

 opravila v zvezi z nameščanjem in vodenjem postopkov po uredbi glede na določanja 

oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev izven mreže javne službe  
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 opravila v zvezi z obračuni vezani na financiranje pravic družinskega pomočnika  

 opravila v zvezi z dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči po Odloku o 

socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Krško.  

 

LAŠKO 

Občina Laško sofinancira Center za socialno delo Laško na osnovi letne pogodbe in sicer 

naslednje naloge in delovanja: 

 za storitev programa pomoči družini na domu po veljavnem Sklepu o soglasju k ceni 

socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško, 

 za storitev psihosocialne pomoči otrokom, 

 za dejavnost Centra starejših – Hiše generacij. 

 

LENDAVA 

na podlagi vašega vprašanja z dne 21. 2. 2017 v zadevi sofinanciranja centrov za socialno delo, 

vas obveščamo, da Občina Lendava iz proračuna sofinancira naslednje dejavnosti CSD 

Lendava: 

 financiranje storitve »Pomoč družini na domu«, vodenje in koordiniranje ter 

neposredna socialna oskrba uporabnikov storitve »Pomoč družini na domu« 

 financiranje družinskega pomočnika 

 kritje pogrebnih stroškov ogroženih občanov. 

 

Po javnem razpisu sofinancira še naslednje programe  oziroma projekte:  

 skupina za samopomoč starejšim v KS Lendava 

 skupina za samopomoč mlajših invalidnih oseb 

 skupina za samopomoč staršem zasvojencev 

 pomoč otrokom s težavami   

 skupina za rejnice. 

 

Na podlagi »Pravilnika  o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lendava« 

občina financira program »Sodelovanje pri izplačilu enkratne denarne pomoči ob rojstvu 

otroka«.  

LITIJA 

v zvezi z vašim povpraševanjem vam sporočamo, da Občina Litija trenutno s Centrom za 

socialno delo Litija nima sklenjene pogodbe o financiranju programov oz. dejavnosti CSD in v 

proračunu ne zagotavlja sredstev za ta namen.  
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LOGATEC 

Naša občina sofinancira program CSD. Poimenujemo ga občinski program. Iz teh sredstev se 

financirajo različni dodatni programi. Tako CSD za Občino izvaja:  

 obravnava občinske denarne in materialne pomoči,  

 koordinira dobrodelnosti v občini Logatec,  

 izvaja razvojne in dopolnilne programe za otroke, mladostnike in starejše, ki so 

 pomembni za lokalno skupnost (delavnice, oblikuje različne skupine, organizira 

prireditve),  

 pomoč družinam na domu MO MARIBOR 

Sodelovanje Centra za socialno delo (CSD) z Mestno občino Maribor vsako leto določamo s 

pogodbo. V finančni opredelitvi načrtujemo stroške dela treh zaposlenih (povprečje 

strokovnega in dveh administrativnih delavcev) in potrebne materialne stroške za izvajanje 

organiziranih skupnostnih nalog za socialno ogrožene skupine prebivalstva v mestu. V letu 

2017 nadaljujemo z novejšima vsebinama, ki se nanašajo na reševanje romske problematike in 

podpora dnevnemu centru za otroke PIKA. Ostale naloge/programi, ki jih še izvaja CSD so: 

delovanje varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, zavetišča za 

brezdomce, socialna kuhinja, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči, 

donatorskih sredstev in socialnih kreditov, vodenje postopkov oprostitve pri plačilu  storitev 

in socialnovarstvenih programov izven mreže javne službe v skladu z Uredbo o merilih za 

določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev ter sprotno reševanje aktualne 

socialnovarstvene problematike v Mestni občini Maribor v sodelovanju z Mestno upravo.  

MO PTUJ 

Glede na vaše povpraševanje vam pošiljamo odgovor. Mestna občina Ptuj sofinancira 

naslednje dejavnosti CSD Ptuj:  

 Svetovanje otrokom in mladostnikom  

 Laična pomoč družinam  

 Sofinanciranje programa Varna hiša  

 

Center pri nas izvaja tudi:  

 Pomoč družini na domu.  

 

MO VELENJE 

MO Velenje sofinancira dejavnosti CSD Velenje in sicer:  

 socialno varstveni program POMOČ NA DOMU, na podlagi vsakoletne pogodbe; 



 

5 
 

 programe za mlade (v letu 2015 je MO Velenje na podlagi javnega razpisa sofinancirala 

program Plankton delavnice za mladostnike, v letu 2016 pa program DAN – druženje 

aktivnih najstnikov); 

 vsako leto sofinancira tudi javna dela (od 4 do 5 javnih del). 

 

NAKLO 

Naša občina ne financira delovanja CSD. 

Iz proračuna financiramo: 

delovanje Reintegracijskega cnetra za odvisnike, ki deluje v okviru CSD. 

 

PIRAN 

Občina Piran ima s CSD Piran sklenjeno pogodbo o financiranju naslednjih dejavnosti: 

 Izvajanje storitve pomoč na domu 

 Izvajanje programa Dnevni center za starejše Školjka 

 Izvajanje Programa Kažun-sprejemni center za brezdomce 

 Vodenje postopkov dodelitve občinskih pomoči 

 Izvajanje izplačil za družinske pomočnike 

 

PODVELKA 

Njihovo dejavnost ne sofinanciramo. 

RAVNE NA KOROŠKEM 

Občina Ravne na Koroškem iz proračuna financira 2 programa, ki ju izvaja CSD in sicer: 

- Psihosocialna pomoč družinam 

- 11. Šola šala – počitniški program za otroke 

 

SLOVENSKA BISTRICA 

v naši občini sofinanciramo program laična pomoč ranljivim skupinam in program 

družabništvo, ki se  izvajata v okviru  javnih del. Pokrivamo razliko za plače in prispevke 

zaposlenih in  materialne stroške za izvedbo programov.  

SODRAŽICA 

Občina Sodražica ima preko CSD organizirano storitev Pomoč na domu, ki jo tudi 

sofinanciramo. 
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Poleg tega sofinanciramo tudi programe oz. projekte, s katerimi CSD kandidira na naš razpis 

za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti. Letos so na razpis prijavili projekt: 

samopomoč oseb z dolgotrajnimi težavami na področju duševnega zdravja.         

SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

glede na spodaj zastavljeno vprašanje, sporočamo, da Občina Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah z vsakoletno pogodbo sofinancira naloge in delovanje Centra za socialno delo za 

izvajanje storitve pomoči na domu ter sofinancira Centru za socialno delo program izvajanja 

javnih del. 

TRZIN 

Občina Trzin iz proračuna financira CSD za naslednje namene: 

- Vodenje postopkov za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 

- Preventivni programi: program »učenje za življenje«  in skupina za samopomoč za 

dolgotrajno brezposelne ženske. 

 

VIDEM PRI PTUJU 

Občina Videm sofinancira Centru za socialno delo  javno službo  za program Pomoč družini 

na domu  in delno zagotavlja sredstva za izvajanje programa Varne hiše Ptuj. 

VITANJE 

Občina Vitanje je v letu 2016 sofinancirala dejavnost pristojnega centra za socialno delo v višini 

cca. 69 EUR mesečno, in sicer sorazmerni delež  (glede na število prebivalcev) 25% stroška 

javnega dela za laično pomoč družinam. 

VODICE 

Občina Vodice ima s CSD sklenjeno pogodbo na osnovi katere CSD kot javni socialno 

varstveni zavod na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči Občine Vodice (Uradno glasilo 

Občine Vodice, št. 2/2012-UPB1) za Občino Vodice vodi postopke na prvi stopnji o denarnih 

socialnih pomočeh in odloča o dodelitvi denarne pomoči upravičencem, ki imajo stalno 

prebivališče v občini Vodice. 

 

VUZENICA 

Občina Vuzenica sofinancira javno delo delavke v upravi Centra za socialno delo Radlje ob 

Dravi. 

Ostalih rednih dejavnosti ne sofinanciramo. 
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ZREČE 

CSD ne sofinanciramo, edino preko programa javnih del delno sofinanciramo eno zaposlitev 

za program laična pomoč družinam iz območja Zreč.  

ŽALEC 

Občina Žalec iz proračuna sofinancira naslednji dejavnosti Centra za socialno delo Žalec: 

 Preventivne programe za otroke in mladostnike (medgeneracijski tabor – povezovanje 

različnih generacij, sodelovanje, povezovanje in učenje ter pretok življenjskih izkušenj, 

vodenje skupin starih ljudi za samopomoč – povezovanje starejše in mlajše generacije 

z namenom odpravljanja osamljenosti starega človeka in predstavljajo nadomestne 

družine, delo z otroki v rejništvu in rejniki – organiziranje srečanj z rejniki in rejnicami, 

organizacija usposabljanja in nudenje podpore) 

 Socialno pedagoško pomoč družini – Dnevni center za otroke in mladostnike 

Podmornica (program je namenjen otrokom in mladostnikom, ki želijo prosti čas 

preživeti aktivno in usmerjeno, tistim, ki imajo težave pri vključevanju med vrstnike, 

v medsebojnih odnosih, s prilagajanjem v novo okolje, z lastno samopodobo, 

samozavestjo, itd.) 

 Program javnega dela v letu 2017 z nazivom »Socialno vključevanje posebej ranljivih 

skupin« za 3 osebe s V. ravnjo izobrazbe, ki pomagajo v Dnevnem centru za otroke in 

mladostnike Podmornica 

Za vse navedeno, sklenemo letne pogodbe s Centrom za socialno delo Žalec. 

 

  


