
 

 
Na podlagi 2. člena Zakona o socialnem varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 7. in 
16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, štev. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 
54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na svoji 8. redni seji dne 18.12.2019 sprejel 
sledeči    
 
 

Letni program socialnega varstva Občine Pivka za leto 2020 
 
 
 
VSEBINA IN OBSEG LETNEGA PROGRAMA  
 
Občina Pivka bo z Odlokom o proračunu Občine Pivka za leto 2020 zagotovila proračunska 
sredstva za izvajanje letnega programa socialnega varstva, in sicer za programe, kot si 
sledijo po klasifikaciji v proračunu občine za tekoče leto:  
 
 
2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE  
 
Drugi programi v pomoč družini - novorojenčki 
 
Vsebina 
Pomoč staršem ob rojstvu otroka je program s katerim se družini na podlagi sprejetega 
pravilnika, zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu 
otroka. Višino enkratnega denarnega prispevka znaša 230,00 EUR. Sredstva se povišajo za 
150,00 EUR, če je novorojenček četrti (ali več) otrok v  družini.  
Zagotovljena sredstva v višini 12.100,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Občina upravičenemu vlagatelju (enemu od staršev), ki posreduje vlogo na predpisanem 
obrazcu, izda odločbo. Denarni prispevek se nakaže na transakcijski račun novorojenca v 
roku 45 dni od prejema popolne vloge. 
 
 
2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA  
 
Center za socialno delo 
 
Center za socialno delo Postojna izvaja za Občino Pivka druge dogovorjene naloge. Med 
druge naloge pogodbeni stranki štejeta: urejanje pogrebov za osebe brez svojcev, 
sodelovanje v stanovanjskih komisijah, sodelovanji v komisiji za socialna vprašanja, izdelava 
mnenj in socialnih poročil za postopke, ki jih vodi občina ter obračunavanje prispevkov, 
izdajanje računov za plačilo prispevkov uporabnikov storitve pomoči na domu, vodenje 
evidence o vplačilih, izterjava dolgov od upravičencev in zavezancev. 
 
Zagotovljena sredstva v višini 12.782,53 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Pogodba z javnim zavodom. 



 

Družinski pomočnik 
Vsebina 
Program zajema financiranje družinskega pomočnika, v skladu z Zakonom o socialnem 
varstvu. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v 
duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri 
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Invalidna oseba uveljavlja 
pravico do izbire družinskega pomočnika pri pristojnem centru za socialno delo. Le-ta odloči 
o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje 
minister, pristojen za socialno varstvo. S tem načinom se zagotavlja pomoč lokalne skupnosti 
delu populacije, ki bi bila sicer prej prisiljena poiskati obliko institucionalnega varstva.  
V letu 2020 so predvidena sredstva za 2 upravičenca, ker je trenutno priznana pravica do 
družinskega pomočnika 2 osebama.  
Zagotovljena sredstva v višini 22.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo, občina mesečno nakazuje 
sredstva CSD ta pa družinskemu pomočniku, kar pa je urejeno s pogodbo.  
 
Institucionalno varstvo starejših oseb  
Vsebina 
Za bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih se zagotavljajo sredstva za plačilo 
storitev v socialnih zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno 
ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Odločbe o delnem ali celotnem 
plačilu stroškov storitev v zavodih za posamezno upravičeno osebo izda pristojni Center za 
socialno delo, občina pa v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja terjatve (vpis v zemljiški 
knjigi na premoženje) iz naslova teh doplačil.  
Zagotovljena sredstva v višini 199.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
 
Dom starejših občanov 
 
Prve ideje o gradnji doma starejših v Pivki so se pojavile kmalu po ustanovitvi samostojne 
občine, močne težnje pa so bile zlasti v letih 2002, 2003 ko je začelo primanjkovati prostih 
mest v domovih sosednjih občin, kjer je nastanjena večina občanov Občine Pivka. Največ 
občanov je v institucionalnem varstvu v Domu upokojencev Postojna (povprečno 30 oseb), 
sicer pa so občani pivške občine tudi v Ilirski Bistrici, Dutovljah, Hrastovcu, Sežani, Idriji, 
Talita kum Postojna, Deos Cekrnica, Podbrdo, poleg tega pa še dve do 3 osebe v posebnih 
zavodih (VDC Vipava, VDC Postojna). Skupaj vseh oseb v domskem varstvu je v povprečju 
50 letno. 
 
Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za 
starejše je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve objavilo 30. junija 2017. Na razpis 
za podelitev koncesije se je odzvala tudi Občina Pivka in skupaj z slovenskim partnerjem 
Seniorprojekt d.o.o. našla zasebnega investitorja v francoskem partnerju ORPEA. ORPEA je 
zasebni investitor, ki ima 798 socialnih in zdravstvenih ustanov v Franciji, Belgiji, Nemčiji, 
Avstriji, Španiji, Italiji, na Portugalskem, v Švici, na Poljskem, Češkem, na Kitajskem in v 
Braziliji. Poleg najvišjih standardov socialne in zdravstvene oskrbe, je osebje v njihovih 
domovih usposobljeno za odlično oskrbo za ljudi z demenco in invalidne osebe.  
 
Idejo o sodobnih središčih za kakovostno sožitje smo razvili skupaj s štirimi občinami, 
prijavljenimi na razpis za podelitev koncesije za domsko varstvo. Poleg Občine Pivka so v 
grozdu domov še občine Loška dolina, Železniki, Komenda in Žiri, ki so ravno tako uspele in 
pridobile koncesijo.    
Pridobitev projekta je za našo občino velika dodana vrednost, saj Občina Pivka na svojem 
območju nima zagotovljene institucionalne oskrbe starostnikov.  
 



 

S pridobitvijo koncesije smo še bližje cilju, da bi bili naši prebivalci nastanjeni v okolju, ki jim 
je domače, in v tesnejšem stiku s svojimi bližnjimi. Središče za kakovostno sožitje bo sledilo 
sodobnim spoznanjem in konceptom, ki se uveljavljajo v evropskem prostoru kot odzivi na 
potrebe in želje sodobnih starostnikov. Dom ne bo imel le celodnevnega institucionalnega 
varstva, temveč tudi dnevno varstvo, kratkotrajne namestitve, storitve fizioterapije in dnevne 
storitve dolgotrajne oskrbe.  
Koncesija je bila odobrena za celotno predlagano kapaciteto doma, torej vseh 64 postelj za 
namestitev. Upoštevani kriteriji pri razpisu so bili pokritost potreb institucionalnega varstva 
starejših oseb, makrolokacijski in mikrolokacijski, kakovost predloženega programa izvajanja 
storitev ter cena storitve.  
 
Na postavki smo rezervirali manjša sredstva za projektno dokumentacijo oziroma morebitne 
stroške, ki bi nastali na strani občine. 
 
Zagotovljena sredstva v višini 1.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev je javno naročilo oziroma pogodba.. 
 
Projekt starejši za starejše  
Vsebina 
Projekt starejši za starejše je projekt Zveze društev upokojencev Slovenije v katerega je 
vključenih že 240 društev upokojencev. Namen tega projekta je krepitev sodelovanja in 
organizacije pomoči starejšim občanom nad 69 let, da bi le-ti čim dlje živeli na svojih 
domovih. Projekt Starejši za starejše so pripravili strokovnjaki Slovenske filantropije in 
gerontologije. Vse aktivnosti in oblike sodelovanja s starejšimi občani so zasnovane na 
osnovi odgovorov iz raziskave, oz. ankete, ki jo društveni prostovoljci opravijo ob prvem 
obisku. Z anketo želijo ugotoviti predvsem kako ljudje živijo, ali morda potrebujejo pomoč in 
ali si želijo, da jih prostovoljci ponovno obiščejo. Na tej osnovi se organizirajo vse nadaljnje 
aktivnosti, ki jih v društvu spremlja in organizira koordinator društva. Projekt se v občini Pivka 
izvaja od leta 2008. 
Zagotovljena sredstva v višini 4.000,00 EUR  
Način dodelitve sredstev  
Sredstva se dodelijo na podlagi pogodbe z izvajalcem projekta in zahtevka izvajalca.  
 
Prevozi starejših in socialno šibkih 
 
Občina si v letu 2020 načrtuje nadaljevanje organizacije prevozov za starejše skupaj z 
zavodom Sopotnik. Zavod sopotnik ima izkušnje s prevozi v sosednjih občinah. Gre za 
izvajanje storitev, programov, projektov in drugih oblik pomoči, ki so namenjeni 
preprečevanju in blaženju (socialnih) stisk in težav občanov, s čimer se zmanjša tveganje 
revščine in poveča socialna vključenost socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva 
Občine Pivka. 
Program je namenjen starejšim osebam nad 65 let. Povprečna starov občanov iz leta v leto 
narašča, zato jim želimo ponuditi storitev, ki bi dvignila kvaliteto njihovega življenja.  
Gre za medgeneracijski program s ciljem preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost 
starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, 
odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Z brezplačnimi 
prevozi starostnikom omogoča, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje 
prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi 
opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo 
družabne stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva. 
Prevoze in spremstvo izvajajo prostovoljni vozniki – posamezniki različnih let in poklicev. 
Svoje obveznosti ter prosti čas razporejajo na način, da lahko z izmeničnimi dežurstvi 
zagotavljajo izvajanje storitve vse delovne dni v tednu.  
Za zagon projekta je predpogoj tudi odobritev javnega delavca.  
Zagotovljena sredstva v višini 27.901,61 EUR.  



 

Način dodelitve sredstev  
Podlaga je pogodba z izvajalcem pogrebne storitve.  
 
Projekt občina prijazna starejšim  
Vsebina 
Občina Pivka je s sklepom Občinskega sveta dne 11. oktobra 2018, pristopila v Slovensko in 
svetovno mrežo starosti prijaznih občin in mest, katere namen je iskanje rešitev za zdravo, 
aktivno in dostojanstveno staranje prebivalstva naše občine. 
Projekt se navezuje na vsebine, ki se bodo kasneje izvajale tudi v okviru doma starejših 
občanov. 
 
V okviru projekta se bodo izvajale številne aktivnosti, najprej pa pričenjamo s tečajem 
»Družinska oskrba starejšega svojca«. 
 
Zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Sredstva se dodelijo na podlagi pogodbe z izvajalcem projekta in zahtevka izvajalca.  
 
Mladinski projekti in akcije 
 
V letu 2019 so se pričele posamezne aktivnosti na področju delovanja mladih v občini, zato 
je potrebna sistemska ureditev in financiranje tudi na ravni občine. Do konca koledarskega 
leta je predviden sprejem odloka o mladini in pravilnika o sofinanciranju mladinskih akcij in 
projektov. Odlok daje pravno podlago za ureditev položaja in delovanje mladih. Določai lahko 
pogoji za sodelovanje mladine pri odločanju o za njih pomembnih odločitvah, uresničevanje 
javnega interesa pri dejavnostih za mlade, sodelovanje med formalnimi in neformalnimi 
oblikami ipd. na podlagi tega se lahko ustanovi tudi  Komisija za mladinska vprašanja, s 
katero bo omogočen prenos informacij med mladimi in organi občine. Komisija za mladinska 
vprašanja je potrebna tudi za  pripravo Strategije za mlade v občini oziroma lokalnega 
programa za mladino, ki je temeljni programski dokument za uresničevanje javnega interesa 
v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti. 
Z zagotovljenimi sredstvi bomo skušali izvesti javni razpis in spodbuditi mladinske akcije v 
občini. 
Zagotovljena sredstva v višini 9.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Javni razpis.   
 
 
Pomoč na domu  
Vsebina 
Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi 
starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take 
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Pri pomoči na domu gre za različne 
oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen 
čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani 
obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega pomoč pri 
temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.  V 
skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu  je občina dolžna zagotavljati mrežo javne 
službe za pomoč na domu. Občina tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, občina 
da soglasje k ceni storitve, z višino svoje subvencije pa lahko občina tudi vpliva na višino 
cene storitve, ki jo plača uporabnik. Zakon tudi določa, da se pomoč na domu financira iz 
proračuna občine, in sicer najmanj v višini 50 % stroškov.  
Poleg pomoči na domu Center za socialno delo Postojna izvaja za Občino Pivka še druge 
dogovorjene naloge. Med druge naloge pogodbeni stranki štejeta: urejanje pogrebov za 



 

osebe brez svojcev, sodelovanje v stanovanjskih komisijah, sodelovanji v komisiji za socialna 
vprašanja, izdelava mnenj in socialnih poročil za postopke, ki jih vodi občina ter 
obračunavanje prispevkov, izdajanje računov za plačilo prispevkov uporabnikov storitve 
pomoči na domu, vodenje evidence o vplačilih, izterjava dolgov od upravičencev in 
zavezancev. 
Zagotovljena sredstva v višini 146.187,62 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Pogodba z javnim zavodom. 
Podlaga je izdana odločba CSD in račun javnega zavoda, koncesionarja oziroma  izvajalca 
storitve.  
 
Plačilo pogrebnin  
Vsebina 
Če umrli nima dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, 
v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov 
iz zapuščine umrlega. 
Zagotovljena sredstva v višini 3.820,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je izdana odločba CSD in račun izvajalca pogrebne storitve.  
 
Subvencioniranje stanarin  
Vsebina 
Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v bivalni 
enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v 
namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, 
stanovanja za invalide,...), v tržnem stanovanju in v hišniškem stanovanju. Upravičenost do 
subvencije ugotavlja v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pristojni 
center za socialno delo.   
Zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je izdana odločba CSD.  
 
Denarne pomoči   
Vsebina 
Enkratne pomoči socialno ogroženim in odobritev regresirane prehrane se dodeljuje na 
podlagi sklepa Komisije za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči in Komisije za 
socialna vprašanja in stanovanjske zadeve.  
Zagotovljena sredstva v višini 6.282,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je odločba komisije.  
 
Sofinanciranje socialnih programov 
 
Pomoč invalidom  
Vsebina 
Osnovni namen projekta je, da invalidi dobijo podporo, pridobijo samozavest in spretnost za 
vsakdanje življenje. Cilj projekta je izboljšati kvaliteto življenja in lasnega nadzora. Projekt je  
namenjen tistim, ki se zaradi starosti in invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci 
pa te oskrbe in nege ne zmorejo ali zanje nimajo možnosti. Gre za različne oblike  
organizirane pomoči in uslug. Program vsebuje obiske na domu, v domovih za ostarele in v 
bolnišnicah, ter pomoč po bolezni in nastanku invalidnosti. Storitev se prilagodi potrebam 
posameznega upravičenca. Projekt izvaja Društvo invalidov Pivka.  
Zagotovljena sredstva v višini 1.200,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je pogodba z nosilcem projekta.   



 

Ostala sredstva v višini 2.392,00 EUR so namenjena za povrnitev stroškov osebam, ki 
opravljajo družbeno koristno delo 
 
Humanitarni projekt  
Vsebina 
Občina vsako leto skupini Bejš če uejdeš nameni del sredstev za izvedbo humanitarnega 
projekta. Projekti se izvajajo v Sloveniji pa tudi izven naših meja. 
Zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je pogodba z nosilcem projekta.   
 
Varna hiša 
Vsebina 
Varne hiše in zavetišča sodijo v mrežo javnih socialno varstvenih programov po Resoluciji o 
nacionalnem programu socialnega varstva. Javni socialnovarstveni programi so dopolnilo k 
socialnovarstvenim storitvam. Njihovo financiranje zagotavljajo država, lokalna skupnost in 
uporabniki ali drugi zainteresirani subjekti. Občina Pivka sofinancira Varno hišo Kras skupaj z 
ostalimi Primorskimi in Notranjsko kraškimi občinami. Polovico sredstev za delovanje Varne 
hiše Kras prispeva država, polovico občine, ki so pristopile k projektu. Varna hiša je 
namenjena ženskam z ali brez otrok, ki se morajo zaradi nasilja odmakniti od doma. V varni 
hiši se lahko biva največ leto dni.  
Zagotovljena sredstva v višini 3.500,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je pogodba z nosilcem projekta.   
 
Denarne pomoči Karitas 
Sredstva se namenjajo za oblike materialne pomoči socialno ogroženim družinam. Karitas bo 
v letu 2015 prejela manjši obseg pomoči iz rezerv, posledično bo lahko razdelila ljudem manj 
prehrambenih paketov. Sredstva se namenijo Župnijski Karitas Pivka, ki ima centralno 
skladišče za občino Pivka, prehrana in pomoč pa je namenjena vsem Karitas v občini.  
Karitas v naši občini si prizadeva, da bi odgovarjala na dejanske potrebe ljudi v stiski, 
ohranjala njihovo dostojanstvo, z njimi tesno sodelovala, jih pooblaščeno zastopala in jim z 
vsakovrstno pomočjo omogočila, da se osamosvojijo in v čim večji meri sami prevzamejo 
odgovornost za svoje življenje. 
Zagotovljena sredstva v višini 2.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je pogodba z nosilcem projekta.   
 
 
Sofinanciranje probono zobne ambulante 
Ambulanta deluje pod okriljem Slovenske filantropije, del sredstev za delovanje pa 
prispevata tudi Občine Pivka in Postojna. V ambulanti bodo sprejemali občane obeh občin, ki 
ne zmorejo financirati osnovnih  zobozdravstvenih storitev ter prosilce za mednarodno 
zaščito in migrante z dodeljenim statusom mednarodne zaščite, ki živijo v Sloveniji.  
Zagotovljena sredstva v višini 800,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je pogodba z nosilcem projekta.   
 
Sredstva se socialne programe se nahajajo tudi na postavki 07 Obramba in ukrepi ob 
izrednih dogodkih, kjer je postavka za Območno združenje  RKS Postojna. 
 
Območno združenje  RKS Postojna 
Ena od temeljnih nalog Rdečega križa Slovenije in Območnega združenja RK Postojna je 
ponuditi pomoč najbolj ogroženim posameznikom in skupinam. S programi socialne 



 

dejavnosti, ki sodijo med najpomembnejše in najobširnejše, lajšajo stisko brezposelnih, 
starostnikov, bolnih, osamljenih ter številnih posameznikov in družin v stiski. 
Socialno ogroženim posameznikom in družinam pomagajo stalno in občasno zlasti s 
prehranskimi paketi, higienskimi pripomočki, oblačili in obutvijo, pohištvom in belo tehniko. 
Poleg tega organizirajo srečanja in obdaritve starostnikov ter obiskovanje bolnih oseb. 
Pomemben del socialne dejavnosti je tudi organizacija taborov in letovanj za otroke in 
starostnike ter ostali programi, ki jih izvajamo skozi vse leto ali kot enkratne projekte kot na 
primer: projekt zbiranja šolskih potrebščin „Otroci za otroke“, Drobtinica, celoletni program 
namenjen šolskim otrokom iz socialno ogroženih družin in nudenje učne pomoči. 
Zagotovljena sredstva v višini 10.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je pogodba z nosilcem projekta.   
 
Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti – LAS 
Aktivnosti za vzpostavitev Medobčinske lokalne akcijska skupina za preprečevanje 
zasvojenosti v občinah Postojna in Pivka so se pričele v letu 2014. V letu 2015 bo potrebno 
skupino formalizirati in sprejeti ustrezno pravno podlago za delovanje. Naloga skupine je 
usklajevanje deležnikov, priprava, izvajanje in vrednotenje strategij, akcijskih načrtov in 
programov, izvedba raziskav in informiranje in osveščanje s področja preprečevanja 
zasvojenosti. Cilj je zmanjšati uporabo/zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih 
oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj, zlasti med mladimi; razviti kakovostne programe 
preventive na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja, 
povezati deležnike s področja preprečevanja zasvojenosti z namenom skupnega delovanja. 
V proračunu so predvidena zagonska sredstva za delovanje LAS.   
Nadalje so na postavki predvidena tudi sredstva za materialne stroške Programa za pomoč 
odvisnikom od prepovedanih drog, ki ga bo v Pivki izvajalo Društvo Pot.  
Cilji programa so:zmanjševanje škode pri tistih, ki uporabljajo nedovoljene droge, 
informiranje in izobraževanje uporabnikov nedovoljenih drog, njihovih staršev in širše javnosti 
o škodljivih posledicah uživanja nedovoljenih drog, vključevanje uporabnikov v dejavnosti 
prostega časa, vzpodbujanje uporabnikov pri iskanju zaposlitve, pri nadaljevanju 
izobraževanja ali pri dodatnem izobraževanju, zmanjševanje in odpravljanje socialnih stisk 
posameznika, razvoj socialnih veščin, informiranje uporabnikov in širše javnosti o možnostih 
vključitve v višjepražne oblike pomoči, socialna integracija uporabnikov in podpora pri 
reintegraciji po zaključku programov višjega praga ali po zaključku prestajanja zaporne kazni,   
raziskovanje pojava uporabe nedovoljenih drog, brezplačno razdeljevanje (zamenjava) 
materiala za varno injiciranje na terenu in v dnevnem centru, terensko delo s skrito 
populacijo uporabnikov prepovedanih drog, informiranje in izobraževanje za ne-zasvojene 
uživalce drog, krepitev moči uporabnika – destigmatizacija uporabnika in posledično 
sposobnost sprejemanja odgovornosti za lastno življenje in preventiva. 
Zagotovljena sredstva v višini 5.200,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je pogodba z nosilci izvajanja projekta.   
 
Medgeneracijski center Pivka  
V letu 2017 se program Medgeneracijskega centra v Pivki že izvajal, s projektom bomo 
nadaljevali v letu 2020. Centri se oblikujejo iz potreb, izraženih v okolju, želje soustvarjati 
pestrejše življenje in povezovati različne generacije, doseči izmenjavo znanj, spretnosti in 
izkušenj. Centre navadno vodijo nevladne organizacije ali javni zavodi. V center se trenutno 
vključujejo vrtčevski otroci in starejši. 
Sredstva so namenjena za materialne stroške. 
Zagotovljena sredstva v višini 4000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Podlaga je pogodba oziroma sklep o dodelitvi sredstev.  
 



 

Programi neprofitnih organizacij  
 
Vsebina 
Sredstva za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter 
drugih programov se delijo na podlagi razpisa. Programi  zadovoljujejo specifične socialne in 
zdravstvene potrebe občanov ter druge družbene potrebe, se izvajajo na območju Občine 
Pivka, oziroma za občane Občine Pivka in so lokalnega pomena. 
Izvajalci programov in projektov so: 
– javni zavodi in ustanove iz razpisanega področja, 
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenov, da bi 
reševale socialne stiske in težave občanov Občine Pivka, ustanovijo posamezniki v skladu z 
zakonom, ali verske skupnosti, 
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 
zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in 
zdravstvene potrebe svojih občanov, 
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi 
ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in 
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki 
ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Pivka, 
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju 
sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov, programe izobraževanja ter druge 
humanitarne in neprofitne programe, ki se ne morejo sofinancirati iz drugih razpisov, ki jih 
objavi Občina Pivka. 
 
Zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 EUR.  
Način dodelitve sredstev  
Javni razpis.   
 
 
 
Štev.: 9000-8/2019 
Pivka, dne 18. december 2019 
 Župan  
                  Robert Smrdelj, l.r. 
 


