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CENTER ZA SOCIALNO DELO HRASTNIK, Log 9, Hrastnik  
 
 
Od 01.10.2018 dalje  (reorganizacija):  
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Odgovorna oseba (ime in priimek): Mirjana Kellner   (01.01.2018 - 30.09.2018) 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE 
POSREDNEGA UPORABNIKA 
1.1. SPLOŠNI PODATKI 

Matična številka posrednega uporabnika (10 mestna) : 5287316000 

Naziv CSD:  Center za socialno delo Hrastnik 
Poštna številka:  1430 
Kraj:   Hrastnik                                                      
Ulica:   Log   
Hišna številka:  9 
Telefon: 03 / 56 42 770              fax: 03/56 42 776                E-mail:  gpcsd.hrast@gov.si 
              

Center za socialno delo Hrastnik  je krajevno pristojen za območje naslednjih občin: 

  ime občine 
delež 

občine v % 
število prebivalcev 

01.07.2017 vir: SURS 

1  HRASTNIK  100 9 210  

Trajanje mandata: 
- Sveta CSD od 22.12.2014 do 21.12.2018 (oz do 30.09.2018)  
- direktorja/ice CSD od 01.06.2015 do 31.05.2020 (oz. do 30.09.2018) 

   01.10.2018 reorganizacija: CSD Zasavje  
 

1.2. VELIKOST Enote Hrastnik  

Skupna tlorisna površina notranjih prostorov znaša (232,08  m2),  od tega 161 m2 POSLOVNI PROSTORI CSD 

HRASTNIK  

Lokacija m2 cena 
najema 

/ m2  

lastni 
/najeti 

naziv 
lastnika/najemodajalca 

dejavnost, ki 
se opravlja v 

prostorih 

LOG  9 161  m2  - poslovni prostori 

(pisarne, sejna soba; notranji hodnik, 
arhiv) 

115,40 m2 – skupni prostori – 

zunanji hodnik, WC, prostor za 
server, čistilke – ki si jih delimo s 
solastnikom v etaži  (delež CSD 

glede na %  površine = 71,08 m2)  

- Last MDDSZ Socialno 
varstvo ; 

CSD 

 

1.3. ZAKONSKE PODLAGE 

a) Dejavnost CSD se izvaja na podlagi: 
 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 

– UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – 
UZ70a)  

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

 Zakon 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 in 54/17) 

 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) 

 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014) 

 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – 
odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US in 15/17 – DZ) 

 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-H) 

mailto:gpcsd.hrast@gov.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5025
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3269
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2931
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
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 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – 
ZUPŠ in 75/17) 

 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16) 

 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/1983) 

 In številni drugi zakoni ter pravilniki objavljeni na spletni strani MDDSZ  » Zakonodaja in dokumenti «   

b) Javna dela se izvajajo na podlagi: 

 Zakon o urejanju trga dela (Ur list RS 80/10, 21/13, 63/13, ZIUPTDSV 100/2013, 32/14 – ZPDZC-1, 47/2015-
ZZSDT)  - ZUTD 

 Pogodbe o izvajanju javnega dela, sklenjena z Zavodom RS za zaposlovanje, občino in CSD Hrastnik.  
c) Druge storitve javne službe - dodeljevanje občinskih socialnih pomoči  

 Uradni vestnik Zasavja št. 20/2012,6/2014, 30/2015  
d) Drugi programi na podlagi razpisov in sklenjenih pogodb 
Poleg zakonskih podlag za delovanje je zavod svoje poslovanje urejal tudi na podlagi sklenjenih pogodb o 
financiranju za leto 2017 ter druge pravne podlage za dejavnost, ki jo je opravljal v letu 2017. 

 
 
2. CILJI  IN DELOVANJE CSD ter ORGANIZACIJA DELA  
 
Temeljni cilj programa dela je tak, kot je bil zapisan v poročilih preteklih let. V naši službi skušamo zagotavljati 
takšne pogoje, ki bodo posamezniku, v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju, 
omogočale ustvarjalno delovanje, sodelovanje in uresničevanje njegovih razvojnih možnosti ter da bo s svojo 
dejavnostjo dosegel raven kakovostnega življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom 
človeškega dostojanstva. 
V okviru storitev in pristojnosti naše službe imajo uporabniki možnosti, da poiščejo pomoč. Glede na pokazatelje 
statističnih podatkov ter na podlagi praktičnih izkušenj, lahko zatrdimo, da ljudje naše storitve, naloge in javna 
pooblastila potrebujejo in sprejemajo.  
Vsak posameznik je dolžan z lastnim delom poskrbeti za svojo socialno in materialno varnost ter socialno 
integracijo sebe in svoje družine. Poleg tega ima vsak tudi dolžnost, da solidarnostno prispeva k financiranju 
organizirane mreže socialne varnosti.  
Kadar pa si tega ne more zagotoviti sam, ima možnost na centru za socialno delo poiskati našo strokovno pomoč 
in nujne materialne vire za dostojno življenje ter ohranitev človeškega dostojanstva. Seveda v okviru zakonskih 
pravic.  
Menim, da je v tem pogledu potrebno prioritetno spodbujati in razvijati strokovne pomoči v obliki socialno 
varstvenih storitev in programov, znotraj in zunaj mreže javne službe.  
 
 CSD ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje: 

- vzpodbujanje uporabnikov k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne in 
materialne varnosti; 

- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov; 
- vključevanje v dejavnosti drugih izvajalcev v lokalnem okolju s ciljem – pomagati ljudem v stiski; 
- izvajati različne dodatne programe za otroke, odrasle… 
- razvoj in usposobljenost kadrov. 

 
Poleg redne dejavnosti je zavod izvajal tudi dodatne programe: 

- »PSP« predstavitev dejavnost centra, predavanje o nasilju in drogah otrokom v OŠ   
- dodeljevanje občinskih denarnih pomoči  (ozimnica in šolske potrebščine) 
- javna dela - Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin prebivalstva »Laična pomoč družinam« 

 
V letu 2018 je CSD sodeloval tudi pri izvajanju programa Socialne aktivacije, v katerega je bilo v letu 2018 
vključenih 56 brezposelnih občanov Hrastnika.   

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0371
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3926
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zdvdtp.pdf
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Vsi zaposleni na CSD se redno strokovno izobražujejo. S tem laže sledimo novim strokovnim nalogam in 
izpopolnjujemo svoje strokovno znanje. Zaposleni se vključujejo tudi v intervizije in aktive na področju skrbništva, 
rejništva, pravic iz javnih sredstev in nasilja v družini. Na CSD imamo strokovne kolegije, time…    
Spodnja tabela prikazuje realizacijo izobraževanja 01.01.2018 do 30.09.2018.  

 

 
 
 
 
 
CSD je v preteklem letu posloval na podlagi letne pogodbe o financiranju z ustanoviteljem MDDSZ.  
 

ZAP. 

ŠT.  

PROGRAM   

IZOBRAŽEVANJA 

seminar /usposabljanja  

TERMIN KRAJ  

  

1 

Delovna razmerja in 

napredovanje javnih 

uslužbencev 

09.03.2018 

 

Ljubljana  

  

2 
Varstvo osebnih 

podatkov  

24.04.2018 Ljubljana  
   

3 Več in še več o demenci 
25.01.2018 Izlake  

   

4 
Preprečevanje nasilja v 

družini  

24.04.2018 Ljubljana  
   

5 

Področje starševskega 

varstva in družinskih 

prejemkov  

15.03.2018 Ljubljana  

   

6 ZUP  
31.05.2018 Ljubljana  

   

7 Socialna aktivacija  
05.04.2018   Ljubljana  

   

8 Državne štipendije  
04.09.2018 Ljubljana  

   

9 Delo z otroki in družino  
04. 04.2018 

05.04. 2018 

Celje  
   

10 
Interventna služba za 

Zasavje  

23.08.2018 

06.09.2018 

18.09.2018 

Trbovlje  

   

11 
Priprava na strokovni 

izpit  

30.01.2018 

31.01.2018 

Ljubljana  
   

12 

Konferenca o položaju 

otrok inšpektorat za delo 

RS 

17.04.2018 Ljubljana 

   

13 
Pisni in ustni del 

strokovnega izpita 

07.05.2018 

14.05.2018 

Ljubljana 
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Z Občino je bila v letu 2018 – od 01.01.2018 do 30.09.2018 sklenjena pogodba o financiranju nalog in delovanju 
Centra za socialno delo Hrastnik v višini  4.557,00 EUR letno. CSD Hrastnik za Občino Hrastnik (oz. občane) 
opravlja dodatne naloge, ki so podrobneje opisane v naslednjih točkah - dodatni programi CSD.   
 
Poslovni prostori CSD so urejeni in primerni, vendar jih je potrebno vsakoletno vzdrževati in ohranjati. Na voljo je 
sejna soba, ki jo uporabljamo v različne namene (sestanke, time, individualne projektne skupine; ter tudi 
opravljanje dela javne delavke ). 
Ob izvajanju dodatnih programov ter stikov pod nadzorom, se pojavlja prostorska stiska, saj nimamo na voljo 
ustreznega dodatnega prostora – pisarne, kjer bi se lahko vse to izvajalo. Za te namene izkoristimo sejno sobo ali 
pisarne, ki pa za te potrebe niso primerne. Trenutno druge rešitve ne vidimo.    
Je pa velik problem pri zagotavljanju prostora za arhiv. Gradivo hranimo po omarah, kar je neustrezno, zato 
nadalje predlagamo, da se ob reorganizaciji ta problem reši z zagotovitvijo novih prostorov za gradivo/arhiv.    
  
Tedenska delovna obveznost delavcev je 40 ur in je razporejena na pet delovnih dni: v ponedeljek, torek in 
četrtek po osem ur, v sredo deset in v petek šest ur.  
Za sprejem strank in uporabnikov so bili določeni naslednji uradni dnevi in ure, ko se posluje z uporabniki:  

Ponedeljek 8,00 – 12,00  13,00-15,00 
Sreda 8,00 – 12,00 13,00- 17,00 
Petek 8,00 – 12,00  

 
V primeru nujnih ukrepov (nasilje, PSP, intervencija…), je pomoč  dostopna ves poslovni čas.   
Izven delovnega časa (popoldan, prazniki, vikendi) deluje interventna služba (dežurstvo). Kontakt te službe ima 
policija.   
V času neuradnih ur in poslovnega časa se izvaja :  

- strokovno, administrativno delo (pisanje uradnih zaznamkov, socialnih poročil, poročil in mnenj, urejanje 
spisov…)  

- delo po ZUP-u (pregled odločb, pisanje pozivov, izdaja odločb… )  
- vnos podatkov (vlog) v informacijski sitem (  to opravilo zahteva visoko natančnost strokovne delavke, 

je velik časovni zalogaj, zato vnos v informacijski sistem v času uradnih ur  praktično ni možen)   
- timski sestanki  
- strokovni timi 
- izobraževanja   
- druge naloge in krizne situacije 
- delo na terenu ( CSD opravlja terensko delo na podlagi prijav, zaprosil da se vključimo na teren; v 

primeru prijave, da je v družini nekdo ogrožen (mladoletni ali starejši, ki ne more več skrbeti zase)  
opravimo obisk na domu; preverimo situacijo uporabnika in ga v okviru storitve prve socialne pomoči 
seznanimo z možnimi oblikami pomoči ter pripravimo morebitni načrt pomoči.  
Terensko delo ob ugotavljanju kriznih situacij je naporno in včasih tudi strokovna delavka pri tem ogrozi 
svojo varnost.           
 

Ugotavljamo, da je delovni čas ustrezen, saj glede na strukturo prebivalstva v naši občini, večina uporabnikov 
storitve in naloge, poišče v dopoldanskem času. Je veliko upokojencev ter zaposlenih v gospodarstvu, ki delo 
opravljajo v več izmenah. Občani, ki so zaposleni in uveljavljajo le pravice iz javnih sredstev (npr. otroški 
dodatek), pa lahko zadeve urejajo tudi preko e- vlog ali oddaje vlog na pošti. V popoldanskem času pa se lahko 
zglasijo tudi ob sredah.   
 
 
  

4. STROKOVNE NALOGE, JAVNA POOBLASTILA, STORITVE…  
 
Strokovne naloge obsegajo: 
 Varstvo otrok in družine  
o Dovolitev sklenitve zakonske zveze mladoletnim osebam  
o Urejanje starševstva  
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o Razveza zakonske skupnosti ali razpad zunajzakonske skupnosti  
o Urejanje odnosov v družini  
o Stiki pod nadzorom  
o Ukrepi centra za socialno delo  

 
 Varstvo otrok  
o Rejništvo  
o Posvojitve  
o Skrbništvo  
o Obravnava otrok izven sodnega postopka  
o Obravnava mladoletnih v sodnem postopku 

  
 Varstvo odraslih  
o Obravnava storilcev kaznivih dejanj  
o Skrbništvo  
o Urejanje statusa invalida  
o Urejanje pravice do družinskega pomočnika  
o Obravnava starejših oseb  
o Obravnava oseb s težavami  
o Obravnava  - izvrševanje dela v splošno korist  
 
 Starševsko varstvo in družinski prejemki 

 

 Denarne prejemke (je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem zaporedju):  
1. otroški dodatek,  
2. denarna socialna pomoč,  (redna, izredna, pogrebnine, posmrtnine kot oblika izredne denarne 
pomoči) 
3. varstveni dodatek,  
4. državna štipendija 

 

 Subvencije in znižana plačila 
 znižano plačilo vrtca,  
 dodatna subvencija malice za učence in dijake,  
 subvencija kosila za učence,  
 oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,  
 prispevek k plačilu družinskega pomočnika,  
 subvencija najemnine,  
 pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,  
 pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 
 Koordinacija  
o lokalna – sodelovanje z občino, društvi in nevladnimi organizacijami  
o regijska za področje centrov: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija, Domžale, Kamnik  
a) za preprečevanje nasilja  (CSD Domžale)  
b) za izvrševanje nadomestne kazni zapora (CSD Domžale)  
c) za duševno zdravje (CSD Zagorje) 

 
 Storitve  
o Socialna preventiva  
o Prva socialna pomoč  
o Osebna pomoč  
o Pomoč družini za dom  

 
 Programi   

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/otroski_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/varstveni_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/dodatna_subvencija_malice_za_ucence_in_dijake/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_kosila_za_ucence/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/oprostitev_placila_socialnovarstvenih_storitev/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/prispevek_k_placilu_druzinskega_pomocnika/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_za_najemnine/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kritja_razlike_do_polne_vrednosti_zdravstvenih_storitev/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kritja_prispevkov_za_osnovno_zdravstveno_zavarovanje/
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VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih opredeljuje družino kot življenjsko skupnost staršev in otrok, ki 
zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo. Za zadovoljitev potreb otrok, sta odgovorna starša. Žal vse družine 
svoje funkcije ne opravljajo oziroma je ne zmorejo opraviti. Obravnava družin, ki rabijo pomoč poteka na več 
nivojih. V primeru, ko je otrok že ogrožen, jo izvajamo kot javno pooblastilo, ki lahko ob obravnavi preide v 
storitev pomoč družini za dom in obratno. 
Družinsko nasilje - pomeni dejansko ali zagroženo telesno, čustveno, spolno… Izhaja iz zlorabe moči in 
izvajanjem kontrole nad drugim. Otroke, ki živijo v družinskem nasilju, je treba smatrati kot otroke, ki potrebujejo 
pomoč. Naloga CSD je sprejeti informacije vseh služb, institucij, nevladnih organizacij, policije, patronaže, 
zdravstvenega doma, jih proučiti, analizirati, spremljati in ukrepati, če je to potrebno. 
Imamo mnogo informacij, ki jih druge službe nimajo, vendar je pomembno medinstitucionalno povezovanje v 
obliki timov in upoštevanje vseh informacij in predlogov… 
Kadar  gre za obravnavo otrok, ki so zanemarjeni ali kjer se dogaja nasilje v družini, opravljamo naloge javnih 
pooblastil na podlagi ZZZDR in Zakona o preprečevanju nasilja v družini in skoraj vse oblike storitev po Pravilniku 
o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, vsekakor pa: prvo socialno pomoč, pomoč družini za dom 
in svetovanje.     
 
NASILJE V DRUŽINI  

Leto  Število žrtev nasilja v družini (na novo 
obravnavanih) 

Povzročitelji nasilja v družini  - v 
obravnavi na CSD 

2013 18  

2014 13  

2015 15 10 

2016 13 (10 odraslih + 3 otroci)  13 

2017 20 (13 odraslih + 7 otrok)  14 

2018 (1.1.2018 – 
30.09.2018) 

9 (8 odraslih + 1 otrok)  10 

 
V letu 2018, do 30.09.2018 je bilo obravnavanih  9 primerov oz. žrtev nasilja v družini. Prevladujoče oblike 
nasilja so psihično, v povezavi s fizičnim.  
CSD s povzročitelji nasilja v vseh primerih opravi razgovor. V kolikor nasilnež biva v drugem kraju, z njim opravi 
pogovor krajevno pristojni CSD.  
 
OBRAVNAVA OTROK ( nasilje, zanemarjanje, sum o neustreznem ravnanju… )  
Na CSD prispe prijava o neustrezni oskrbi otroka; podajo jo starši, sorodniki, sosedje; policija; drugi (anonimni 
klici, anonimna pisma…).  CSD v vseh primerih začne postopek ugotavljanja ogroženosti otroka (PSP – 
ugotavljanje ogroženosti)  opravimo razgovor s staršema, otrokom (odvisno od starosti), opravimo obisk na 
domu, se povežemo z institucijami, ki otroka obravnavajo (vrtec, šola, zdravstveni dom, patronažna služba…). V 
kolikor CSD ugotovi, da je otrok ogrožen, začnemo s postopki za zaščito otroka. 
So pa tudi primeri, ko ugotovimo, da je bila prijava »lažna« – v takih primerih zadeve obravnavamo enako resno 
in skušamo staršem obrazložiti, da mora CSD svoje postopke speljati resno in strokovno. 
        

Obravnavani otroci v letu  2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1.1. – 30.09.) 

Ogroženi otroci zaradi 
zanemarjanja 

1 0 1 0 0 0 

Psihično nasilje 1 3 3 3 4 1 

Telesno nasilje 1 3 1 2 1 1 

Spolna zloraba 0 0 1 0 2 0 

Sum o neustreznem ravnanju  16 18 11 13 14 9 

Prijava suma kaznivega dejanja 2 1 1 0 2 0 

 
SKUPAJ 

 
21 

 
25 

 
18 

 
18 

 
21 

 
11 
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REJNIŠTVO 
Rejništvo je ena izmed oblik družbene skrbi za otroke, ki ne morejo živeti v matičnih družinah. Namen rejništva je, 
da se otrokom v rejniških družinah omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in da se 
usposobijo za samostojno življenje in delo. Center za socialno delo odda v rejništvo otroka, ki iz različnih vzrokov 
ne more živeti pri starših.  

Leto  Število otrok nameščenih v rejništvo skozi celo leto   

2011 7 

2012 5 

2013 4 

2014 3 

2015 3 

2016 3 

2017 3 

2018 (1.1.2018 do 30.09.2018) 3 + 1 

Na dan 30.09.2018  so bili v rejništvu  3 otroci. Decembra 2018 je bil nameščen še 1 otrok. Na dan 
31.12.2018 so bili v rejništvu 4 otroci.  
 
Po oddaji otroka v rejništvo si center za socialno delo prizadeva, da se v matični družini odpravijo vzroki, zaradi 
katerih je bil otrok oddan v rejništvo. Center za socialno delo redno spremlja otrokov razvoj v rejništvu, vzgojo, 
izobraževanje in osebnostni razvoj. Preverja tudi izpolnjevanje nalog in obveznosti rejnikov, ki izhajajo iz rejniške 
pogodbe. Center aktivno sodeluje z vsemi institucijami, ki so za rejenca pomembne. Pri delu z rejenci 
vzpodbujamo stike med starši in rejenci, če so le-ti v njihovo korist. Pomembno je tudi delo s starši.  
V občini Hrastnik imamo 1 rejniško družino, ki je v l. 2015 pridobila status rejnice in lahko sprejme v rejništvo 
otroke (tako iz občine Hrastnik kot iz drugih občin). V letu 2018 sta pri njej nameščena 2 otroka, ki pa nista 
občana Hrastnika.    
 
POSVOJITVE 
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 138. členu določa, da zakonca lahko le skupaj posvojita otroke, 
razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca. CSD Hrastnik ne beleži otrok, ki bi bili na voljo za 
posvojitev. V letu 2018, CSD ni vodil postopkov za posvojitve.  
 
 
PREDHODNO DRUŽINSKO POSREDOVANJE ( pomoč staršema ob razpadu skupnosti, pri doseganju 
sporazuma glede dodelitve otrok, določitve stikov in preživnine)    
Poudarek je na delu s starši pri dogovarjanju o nadaljnjem varstvu, vzgoji, stikih in preživljanju. Gre za 
ozaveščanje staršev o potrebah otrok, o doživljanju in prilagajanju otrok na novo nastalo družinsko situacijo 
(razveza staršev, razpad izven-zakonske skupnosti) ter prizadevanje, da starša uvidita, kaj je korist otroka in 
znata razmejiti starševsko vlogo, ki je skupna, od nerazčiščenih problemov partnerstva. 
 
(1) Pomoč staršema pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji otrok 
Po 105. členu ZZZDR ima CSD v primeru, ko starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, nalogo, da staršema 
pomaga, doseči sporazum o varstvu in vzgoji skupnih otrok. 
  

Leto  Število obravnavanih otrok    

2013 21 

2014 16 

2015 18 

2016 22 

2017 28 

2018  13 

 
(2) Pomoč staršema pri sklenitvi sporazuma o stikih 
106. člen ZZZDR določa, da ima otrok pravico do stikov z obema staršema in da imata oba starša pravico do 
stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi.  
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Leto  Število obravnavanih otrok    

2013 25 

2014 35 

2015 22 

2016 32 

2017 33 

2018  19 

 
(3) Pomoč staršema pri sklenitvi sporazuma o preživnini (preživljanje otrok)  

Leto  Število obravnavanih otrok    

2013 24 

2014 18 

2015 18 

2016 24 

2017 28 

2018  14 

 
 
POMOČ PRI ZAŠČITI OTROKOVE KORISTI V SODNIH POSTOPKIH 
Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok (105. člen ZZZDR) 
ali o stikih (106. člen ZZZDR), odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev. Preden sodišče odloči, 
mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo.  
 
Spodnja tabela prikazuje mnenja CSD o otrokovi koristi glede (poročila na sodišče za število otrok):  
  

Leto  Varstva, vzgoje, 
dodelitve /otroci 

STIKOV /otroci  PREŽIVNINE /otroci  

2012 5 4 1 

2013 2 2 3 

2014 6 6 7 

2015 6 8 3 

2016 4 8 4 

2017 4 10 4 

2018  15 18 17 

 
 
SVETOVALNI RAZGOVOR OB PRENEHANJU ZAKONSKE ZVEZE 
V skladu z 68. in 70. členom  ZZZDR mora  CSD opraviti svetovalni razgovor z zakoncema, ki sta v postopku 
razveze. O opravljenem svetovalnem razgovoru CSD poroča sodišču. Namen svetovalnega razgovora je, da se 
zakonca seznani s posledicami, ki jih zanju in za družinsko skupnost prinese razveza zakonske zveze. Predvsem 
pa je pomembno, da zakonca uredita medsebojna razmerja do skupnih mladoletnih otrok. CSD obravnava le 
razveze, kjer so prisotni mladoletni otroci. CSD opravi tudi pogovor z otrokom (odvisno od starosti otroka).    
 
Spodnja tabela prikazuje število razvez (po družinah) in opravljenih svetovalnih razgovorih.   
 

Leto  Opravljeni svetovalni razgovori ob razvezi zakonske zveze  

2012 8 

2013 5 

2014 5 

2015 9 

2016 8 

2017 5 

2018  5 
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DOLOČITEV IN SPREMEMBA OSEBNEGA IMENA 
Določitev osebnega imena : Zakon o osebnem imenu v 9. členu določa, da če starša ne prijavita otrokovega 
osebnega imena v roku 30 dni od otrokovega rojstva, ker se o tem ne moreta sporazumeti, jima pri sporazumu 
pomaga center za socialno delo, ki pri tem upošteva varstvo otrokovih pravic. Center omenjene naloge v l. 2018, 
do 30.09., ni obravnaval. 
Sprememba osebnega imena: Zakon o osebnem imenu v 20. členu določa, da če starša ne soglašata s 
spremembo osebnega imena mladoletnemu otroku, jima sporazumno odločitev pomaga doseči center za 
socialno delo. Omenjene naloge Center v letu 2018 , ni obravnaval. 
  
UGOTAVLJANJE OBSTOJA IZVENZAKONSKE SKUPNOSTI  
Ugotovitev dejanskega stanja pri uveljavljanju pravic ali dolžnosti v postopkih, ki jih vodi CSD in so odvisni od 
vprašanja obstoja življenjske skupnosti moškega in ženske. Center ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za tako 
skupnost in o tem vprašanju odloči v postopku o pravici. Ta naloga  se izvaja, če niso jasna razmerja ali če CSD 
dobi prijavo. V letu 2018, CSD ni imel primera.  
 
IZVRŠEVANJE STIKOV POD NADZOROM  
Center za socialno delo na podlagi odredbe sodišča izvršuje stike pod nadzorom. Gre za odredbo, ko je postopek 
na sodišču še v fazi odločanja in kadar sodišče presodi, da bi bili stiki brez nadzora, za otroka ogrožujoči. Prisotni 
strokovni delavec centra nuditi pomoč in podporo otroku in staršu. Ob tem tudi ugotavlja ali potekajo stiki v 
otrokovo korist in kakšna oblika stikov je zanj primerna. Nadalje mora CSD na sodišče posredovati poročilo in 
mnenje. 
 

Leto  Število obravnavanih otrok/  
stiki pod nadzorom     

Število izvedenih stikov na CSD  

2016 1 7 

2017 1 9 

2018  0 0 

 
PRIZNANJE OČETOVSTVA 
CSD izvaja javno pooblastilo priznanja očetovstva za otroke rojene izven-zakonske zveze. Večino priznanj 
očetovstva za otroke rojene izven zakonske zveze se uredi na centru za socialno delo. Priznanje očetovstva velja 
in se vpiše v matično knjigo le, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati. Mati mora podati pisno izjavo - 
soglasje, da se strinja s priznanjem očetovstva. Spodnja tabela prikazuje število opravljenih priznanj očetovstva 
za leta. Podatki so zgolj za potrebe CSD Hrastnik. 

 Obravnavana priznanja očetovstva  Število rojenih otrok po podatkih CSD Hrastnik  

2012 47 80 

2013 51 83 

2014 57 85 

2015 48 78 

2016 48 73 ( +2 mrtvorojena)    

2017 36 82 

2018 39 69 

 
PREŽIVNINE 
Po zakonu so starši dolžni preživljati svoje otroke. Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se morata 
sporazumeti o preživljanju skupnih otrok. V primeru, ko si ureja preživnino polnoletni otrok, se preživnina, lahko 
določi pri notarju v obliki notarskega zapisa. V primeru nesporazuma odloča o višini preživnine sodišče v 
pravdnem postopku. Naloge centra za socialno delo na področju preživnin so naslednje:  

 pomoč pri sklepanju sporazuma o preživljanju skupnih otrok, 
 izdajanje poročil o tem, da sta se starša poskušala pri centru za socialno delo o tem  sporazumeti, 
 mnenje sodišču  o primerni  višine preživnine,  
 vodenje in spremljanje preživninskih zadev, 
 valorizacija vseh uradno določenih preživnin. 
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Kljub temu, da spada področje preživnin med javna pooblastila, pogosto prihaja do potrebe po osebnem 
razgovoru.  
Spodnja tabela kaže število vodenih preživnin za leta (seznam map – izpis iz ISCSD):  

Leto SKUPAJ vseh vodenih  aktivnih map  Na novo v letu 

2012 398 41 

2013 396         (279 + 117 v mirovanju)  43 

2014 393         (274 + 119 v mirovanju) 31 

2015 385         (268  + 117 v mirovanju) 30 

2016 382       (268 aktivnih + 114 v mirovanju)   32 

2017 412     (298 aktivnih + 114 v mirovanju)  43 

2018   Ni podatka za Enoto.    

 

Leto  Valorizirane preživnine otroci  Valorizirane preživnine odrasli  

2012 325 11 

2013 263 16 

2014 234 34 

2015 209 32 

2016 221 31 

2017 223 26 

2018  221 32 

 
Javni štipendijski, invalidski in preživninski sklad R Slovenije. To so primeri neuspelih postopkov izvršb 
preživnin zaradi nezaposlenosti zavezanca, ali izmikanja plačevanja preživnine. Pravica do prejemanja preživnine 
iz sklada je le do 18. leta starosti. Novost je tudi ta, da lahko zakoniti zastopnik otroka naznani kaznivo dejanja 
neplačevanja preživnine po 194. členu Kazenskega zakonika. Cilj kazenskega pregona je, da zavezanci izpolnijo 
materialne  obveznosti do svojih otrok. 

Leto  Število otrok, ki prejemalo nadomestilo preživnine preko sklada 

Na dan 31.12.2014 33 

Na dan 31.12.2015 28 

Na dan 31.12.2016 27 

Na dan 31.12.2017 23 

Na dan 31.12.2018  26 

 
SKRBNIŠTVO NAD MLADOLETNIMI 
Skrbništvo nad mladoletnimi – v skladu z  201. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih postavi 
center za socialno delo pod skrbništvo mladoletnika, ki nima staršev ali za katerega starši ne skrbijo in mu 
imenuje skrbnika. V letu 2018, do 30.09., nismo imeli novega primera, ko bi morali otroka z odločbo postavili pod 
skrbništvo. Vodili in spremljali pa smo 2  primera skrbništva nad mladoletnima otrokoma.    
 
Skrbništvo za posebni primer - V skladu z 213. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih CSD 
postavi skrbnika za poseben primer mladoletniku, nad katerim izvršujejo starši roditeljske pravice, v primeru 
spora med njim in starši, za sklenitev posameznih pravnih opravil med njimi, ter v drugih primerih, če so njihove 
koristi v navzkrižju (npr.: zapuščinskem postopku; zastopanje za ureditev preživnine; odprtje bančnega 
računa…). 

Leto  Število otrok, ki jim je CSD na novo imenoval skrbnika za poseben primer     

2014 1 

2015 2 

2016 2 

2017 1 

2018  2 

 
Odobritev pravnih poslov; upravljanje z otrokovim premoženjem 
191. člen ZZZDR določa, da sme skrbnik samo z odobritvijo centra za socialno delo odtujiti ali obremeniti 
varovančeve nepremičnine, odtujiti iz varovančevega premoženja premičnine večje vrednosti ali razpolagati s 
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premoženjskimi pravicami večje vrednosti, odpovedati se dediščini ali volilu oziroma odkloniti darilo, storiti druge 
ukrepe, za katere tako določa zakon. Otrokovo premoženje upravljajo do otrokove polnoletnosti v otrokovo korist 
njegovi starši. V skladu s 111. členom ZZZDR smejo starši samo s privolitvijo centra za socialno delo odsvojiti ali 
obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in izobrazbe ali če to 
zahteva kaka druga njegova korist. 

Leto  V skladu s tem členom smo obravnavali naslednje število primerov oz. otrok  
(dedovanje po pokojnih starših, prodaja delnic, dvig iz pupilne vloge, računa…) 

2014 11 

2015 8 

2016 9 

2017 3 

2018   3 

 
POSEBNO VARSTVO OTROK IN MLADOLETNIKOV 

Obravnava otrok zaradi suma storitve prekrška ali kaznivih dejanj – CSD z otrokom, starši opravi razgovore, 
skliče tim, posreduje poročila na sodišče…    

Leto  Število obravnavanih otrok   (nad 14 let)  

2014 6 

2015 2 

2016 0 

2017 2 

2018  2 

 
Obravnavanje otrok v pred-kazenskem postopku CSD z otrokom, starši opravi razgovore, skliče tim, 
posreduje poročila na sodišče…    

Leto  Število obravnavanih otrok   (nad 14 let)  

2014 4 

2015 1 

2016 0 

2017 2 

2018  0 

 
Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju (brez KD) CSD z otrokom, starši opravi 
razgovore; za aktiviranje socialne mreže in drugih strokovnjakov ter uvida v problematiko smo sklicevali timske 
sestanke. Načrtovali smo dejavnosti za usmerjanje in vodenje otroka. Sodelovali smo s šolo, psihološko 
ambulanto ter drugimi službami.  

Leto  Število obravnavanih otrok  in mladostnikov  - težave v odraščanju    

2014 2 

2015 12 

2016 7 

2017 5 

2018  5 

 
Obravnava mladoletnika v kazenskem postopku in v postopku o prekršku - V obravnavi na centru skušamo 
s starši in mladoletnikom razgovor voditi v smeri možnosti restitucije. Se pravi, da poskušamo mladoletniku 
omogočiti poravnavo škode, ki je nastala s samim kaznivim dejanjem ali da se oškodovancu opraviči. Starši 
pričakujejo jasne informacije o poteku nadaljevanja postopka. 

Leto  Število obravnavanih mladoletnikov  

2014 5 

2015 4 

2016 2 

2017 1 

2018  1 
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Vzgojni ukrepi po zakonu o prekrških  

Leto  Nadzorstvo organa socialnega 
varstva   

Navodilo sodišče   

2014 1 0 

2015 1 1 

2016 1 1 

2017 1 0 

2018  1 1 

 
OTROCI IN MLADOLETNIKI V VZGOJNIH ZAVODIH  Center za socialno delo sme na podlagi 121. člena 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi 
njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj. 

Leto  Namestitev v 
zavodu – postopek 
odločba  

Spremljanje mladoletnikov, ki 
so nameščeni v tekočem letu + 
iz preteklih let      

Vrnitev mladoletnika v 
matično družino  

2014 - 2 1 

2015 1 2 2 

2016 0 2 2 

2017 1 1 0 

2018  0 2 0 

Po namestitvi z zavodom sodelujemo preko rednih in izrednih timskih sestankov. Pomemben del svetovalnega 
dela je delo s starši. Ko ni več potrebe po namestitvi, se otrok vrne v matično družino.    
 
VARSTVO ODRASLIH 
Domsko varstvo pomeni, da starostniki in njihovi svojci za razreševanje socialnih in zdravstvenih stisk potrebujejo 
organizirano strokovno pomoč. Ta pomoč je organizirana v socialno varstvenih zavodih, ki stanovalcem 
zagotavlja bivanje, primerno prehrano, potrebno pomoč in postrežbo, zdravstveno oskrbo in zdravstveno nego. 
Varstvo v socialnem zavodu se prične urejati na lastno željo, predlog svojcev, osebnega  zdravnika ali 
patronažne službe in drugih, na katere se starostnik in svojci obrnejo po pomoč. V kolikor CSD prejme prijavo (s 
strani patronažne službe, sorodnikov, sosedov….), da nekdo v svojem okolju ne more več živeti, se vključi v 
obravnavo.    
Na CSD se oglasijo starostniki sami, njihovi svojci ali drugi sorodniki, predvsem v primeru, ko ne vedo, kako 
ustrezno in primerno poskrbeti za starostnika oz. skrbi zanj ne zmorejo več. Predvsem pa v primerih, ko sami 
nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve institucionalnega varstva.  
Center za socialno delo odloča o oprostitvi plačila socialno varstvenih storitev za vse tiste upravičence, ki 
sami nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve in tudi njihovi zavezanci niso zmožni plačila ali pa se ne 
zmorejo dogovoriti, da bodo storitev plačali oz. doplačali. Upravičenost do doplačila ugotavljamo v skladu z 
ZUPJS ter po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Upravičenec in 
njegovi zavezanci lahko pri pristojnem centru za socialno delo (kjer ima upravičenec prijavljeno stalno 
prebivališče) vložijo zahtevo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve. Center za socialno delo bo na 
podlagi njihovih materialnih stanj (v skladu z ZUPJS) določil višine oprostitev in prispevkov k plačilu socialno 
varstvene storitve.  
CSD je vodil postopke oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva za uporabnike in zavezance. 

Leto  Število odločb za institucionalno 
varstvo    

Število odločb za pomoč na domu  

2011 58 0 

2012 55 1 

2013 61 1 

2014 144 0 

2015 119 0 

2016 114 0 

2017 120 0 

2018 (1.1. – 30.9.) 99 0 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/
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Druge neopredeljene naloge – krizne situacije  - VARSTVO ODRASLIH  
Ker to niso naloge v okviru javnih pooblastil pa tudi ne naloge po zakonu, jih centri za socialno delo izvajajo kot 
osnovno strokovno socialno delo – pomoč človeku v stiski. Značilnost teh nalog je, da obstaja pobudnik, ki 
na CSD posreduje informacije ali pa se uporabnik obrne sam. Delavci CSD zaznajo krizni položaj, ki ni posebej 
zakonsko opredeljen in za izvajanje ukrepov socialna služba nima pooblastil. Naloge imajo elemente storitev, 
svetovanja, iskanja skupnih rešitev… Na koncu pa se vsak posameznik odloči sam, ali pomoč sprejme, ali ne.   
Namen naloge: Ponuditi konkretno pomoč, intervencijo posameznikom v položajih, v katerih zaradi stisk in težav 
ogrožajo sebe oz. druge. Krizne položaje lahko definiramo, kot tiste, ki vsaj na prvi pogled zahtevajo neki 
odgovor, poseg, intervencijo, ki naj bi bila odgovor na neko bolj ali manj določeno grožnjo, nevarnost. Lahko gre 
za trenutna ali dolgotrajnejša stanja. 
Krizni položaji so lahko:  
1. osebni (prehodi, identitete, doživljajske, čustvene krize)  
2. medosebni (konflikti, zamere, nesporazumi, nestrpnost)  
3. materialni (finančni, stanovanjski)  
4. statusni (brezposelnost, invalidnost, starost; upokojitev, brez državljanstva)  
5. posledica izgube (partnerja, otroka, prijateljev)  
Uporabniki teh storitev so ljudje z akutnimi ali dolgotrajnejšimi duševnimi stiskami, osebe brez državljanstva, 
starejši ljudje, ki jim neformalne mreže ne dajejo toliko opore, kot jo potrebujejo, posamezniki ogroženi zaradi 
medgeneracijskih konfliktov…  

Leto Število obravnavanih oseb/primerov    

2014 40 

2015 42 

2016 43 

2017 36 

2018  36 

 
 
DUŠEVNO ZDRAVJE – OBRAVNAVA V SKUPNOSTI (varstvo odraslih) – koordinatorka obravnave v 
skupnosti (koordinator) deluje regijsko, kar pomeni, da izvaja naloge v Zagorju ob Savi, Trbovljah in Hrastniku. 
Zaposlen je na CSD Zagorje ob Savi. Namen naloge koordinatorja: zagotavljanje socialno varstvenih, 
zdravstvenih in drugih storitev osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani 
obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji in vključevanju v vsakdanje življenje na 
podlagi načrta obravnave.  
Uporabniki: polnoletni uporabnik s težavami v duševnem zdravju, ki privoli v načrt obravnave v skupnosti.  

Leto 
Število obravnavanih občanov Hrastnika pri regijski koordinatorki 
(vključitev v obravnavo v skupnosti)     

2014 3 

2015 1 

2016 1 

2017 0 

2018  2 

 
 

VARSTVO ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI V TELESNEM IN  DUŠEVNEM RAZVOJU  namen je 
zagotavljanje oblik družbenega varstva ter zaščita pravic in koristi oseb s posebnimi potrebami, uporabniki pa so 
osebe, ki postanejo polnoletne in potrebujejo pomoč pri samostojnem življenju in delu oziroma pridobijo status 
invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.  
Oblike družbenega varstva: varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih; varstvo v drugi družini; nadomestilo 
za invalidnost; dodatek za tujo nego in pomoč. 
V letu 2018 je bilo na novo priznanih pravic oz. statusov za 1 invalidno osebo; in za 1 osebo je bila a na priznana 
pravica do tuje nege in pomoči.  
Na dan 30.09.2018 je imelo status odrasle invalidne osebe 38 občanov Hrastnika. Od tega jih nadomestilo 
prejema  29; ostali imajo družinsko pokojnino oz. druge prejemke. Pravico do nege ima 21 oseb. Trenutni znesek 
: - nadomestila za invalidnost  = 382,32 EUR ( nega 1  = 106,20 ;  nega 2 = 212,40) 
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SKRBNIŠTVO NAD ODRASLIMI 
Skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost  
V skladu z 206. členom ZZZDR CSD pod skrbništvo postavi osebe, ki jim je po odločbi sodišča odvzeta poslovna 
sposobnost. Čez leto smo sodelovali s skrbniki, pridobili smo skrbniška poročila, ki smo jih tudi 
obravnavali…Osebam, ki jim je skrbnik CSD, smo urejali potrebne zadeve ter jim nudili našo pomoč.  V letu 
2018, do 30. 09.,  je CSD vodil in spremljal  5 oseb, ki so postavljene pod skrbništvo. Dolžnost skrbnika so v 2 
primerih prevzeli njihovi sorodniki, v  3 primerih pa CSD. Na dan 30.09.2018  je po podatkih CSD  5    oseb pod 
skrbništvom.  
Začasni skrbnik  
Sodišče, pri katerem se je začel postopek za odvzem poslovne sposobnosti, mora to sporočiti centru za socialno 
delo. CSD osebi, zoper katero se je začel postopek, postavi začasnega skrbnika (diskrecijska pravica). Začasno 
skrbništvo preneha, ko se postavi stalni skrbnik ali ko postane pravnomočna odločba sodišča, da ni podlage za 
odvzem poslovne sposobnosti. V letu 2018, do 30.09., ni bilo primera, da bi bilo potrebno postaviti začasnega 
skrbnika.  
Skrbništvo za posebni primer 
V skladu z  211. členom ZZZDR center za socialno delo postavi skrbnika za poseben primer odsotni osebi, katere 
prebivališče ni znano, pa tudi nima zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno, da nekdo za 
to premoženje skrbi, pa tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika. 
V letu 2018, do 30.09.2018 smo osebam, ki niso bile same sposobne skrbeti zase, za svoje pravice in koristi 
imenovali skrbnika za posebni primer za zastopanje v naslednjih zadevah (npr: za ureditev osebnega računa, v 
postopku urejanja institucionalnega varstva, v postopku uveljavljanja pravice do oprostitve plačila 
institucionalnega varstva, za prejemanje poštnih pošiljk, v zapuščinskem postopku…).  

Leto  Imenovanje skrbnika za poseben primer   (št. novo izdanih odločb) 

2014 19 

2015 13 

2016 13 

2017 2 

2018  8 

Na dan 31.12.2019 je odprtih 16 zadev, saj so skrbništva za poseben primer iz preteklih let in je narava vsebine 
taka, da moramo spremljati do zaključka naloge.   
 
DRUŽINSKI POMOČNIK 
Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena invalidnim osebam, polnoletnim osebam s težko motnjo v 
duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 
življenjskih potreb. Vloga za priznanje te pravice se vloži pri CSD, ki pošlje dokumentacijo na pristojno invalidsko 
komisijo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  Slovenije. Na podlagi mnenja  komisije, pristojni 
center odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki invalidni 
osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje, ta oseba mora zapustiti trg dela ali se odjaviti iz evidence brezposelnih oseb ali 
pa je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom do polnega delovnega časa pri delodajalcu.  
Prikaz števila družinskih pomočnikov za leta: 

Družinski pomočnik Občina Hrastnik – število oseb, ki ima pravico do družinskega pomočnika  

V letu 2013 4 

V letu 2014 4 

V letu 2015 7 (1 umrl v l. 2015)   na dan 31.12.2015   = 6 oseb   

V letu 2016 Skozi leto = 6            na dan 31.12.2016 = 5 oseb   

V letu 2017 5+1 =6                       na dan 31.12.2017 = 6 oseb  

2018 (1.1. – 30.09.)                                   Na dan 30.09.2018 = 6 oseb  

 
PRAVICA DO TOLMAČA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 
Centri za socialno delo odločajo tudi o pravici gluhih, naglušnih in gluhonemih osebe, ki pri sporazumevanju 
uporabljajo slovenski znakovni jezik, o pravici do uporabe tega jezika v vseh postopkih. O tej pravici se izda 
odločba, na podlagi te odločbe pa izkaznica, s katero se ti uporabniki v postopkih identificirajo kot osebe, ki 
uporabljajo za sporazumevanje slovenski znakovni jezik. 
Spodnja tabela kaže število oseb v naši občini, ki uporabljajo pri sporazumevanju znakovni jezik za leta:  
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 Hrastnik  

2012 3 

2013 3 

2014 3 

2015 3 

2016 3 

2017 4 

2018 (1.1. – 30.09.) 4 

 
ODRASLI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 
Pri obsojencih vzpostavljamo stik z družino, jih seznanjamo z možnostmi storitev in  nudenja pomoči. 
Postpenalna pomoč je bila nudena v okviru storitve PSP ter tudi pri urejanju denarne socialne pomoči; prijave na 
ZRSZ, ureditev zdravstva…  

Leto  Obravnave polnoletnih v sodnem postopku      

2014 4 + 1 mlajši polnoletni 
3 družine, kjer je bil družinski član na prestajanju zaporne kazni  

2015 2 polnoletna  
3 družine, kjer je bil družinski član na prestajanju zaporne kazni 

2016 
 

3 polnoletni 
4 družine, kjer je bil družinski član na prestajanju kazni zapora   

2017 7 oseb 

2018 (1.1. – 30.09.) 2 

 
 
 
P R A V I C E    I Z    J A V N I H    S R E D S T E V  pridobivanje materialnih pravic iz javnih sredstev je 
zagotavljanje materialne varnosti posameznika ali družine ter omogočiti upravičencem, da na enem mestu 
uveljavljajo vse transferje iz javnih sredstev, ki so neposredno odvisne od dohodkovnega in premoženjskega 
položaja upravičenca. S 01.01.2012 se je uveljavila nova zakonodaja ki določa način in postopek uveljavljanja 
pravic iz javnih sredstev. Centri za socialno delo smo postali enotna vstopna točka, kjer lahko upravičenci 
uveljavljajo vse pravice iz javnih sredstev, ki so določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Denarne prejemke je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem zaporedju. Za subvencije in oprostitve plačil 
vrstni red ne velja.  
 
 
Denarni prejemki :  

1. otroški dodatek,  
2. denarna socialna pomoč,  (redna, izredna, pogrebnina, posmrtnina) 
3. varstveni dodatek,  
4. državna štipendija 

 
Subvencije in znižana plačila: 

 znižano plačilo vrtca,  
 dodatna subvencija malice za učence in dijake,  
 subvencija kosila za učence,  
 oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,  
 prispevek k plačilu družinskega pomočnika,  
 subvencija najemnine,  
 pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,  
 pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
 

Vse pravice se uveljavljajo na enotni vlogi, razen državna štipendija za polnoletne dijake in izredna / enkratna  
denarna socialna pomoč.  
 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/otroski_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/varstveni_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/dodatna_subvencija_malice_za_ucence_in_dijake/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_kosila_za_ucence/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/oprostitev_placila_socialnovarstvenih_storitev/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/prispevek_k_placilu_druzinskega_pomocnika/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_za_najemnine/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kritja_razlike_do_polne_vrednosti_zdravstvenih_storitev/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kritja_prispevkov_za_osnovno_zdravstveno_zavarovanje/
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(86) statistika 
ISCSD 
od 01.01. do 
31.12. 

Število vloženih enotnih vlog (za 
vse pravice iz javnih sredstev)         

polnoletni 
Dijak/ 
študent 

Vloge za izredno 
denarno pomoč 

SKUPAJ VSEH 
OBRAVNAVANIH 
VLOG   

 
2012 

8 422 335 1 150 9 907 

 
2013 

10 441 416 1 110 11 967 

2014 10 631 433 1 169 12 233 

2015 9 837 357 1 065 11 259 

2016 10 897 339 962 12 198 

2017 10 268 352 948 11 568 

2018  
(1.1. – 30.09.) 

- 636 595 10 787 

 
 
 

Obrazec 1 B  
ISCSD statistika  (101) 

Skupno število vseh obravnavanih zadev  Pritožbe  

2012 11 190 80 

2013 11 427 61 

2014 10 055 62 

2015 9  060 46 

2016 9 313 78 

2017 8 642 90 

2018 (1.1. – 30.09.) 11 136 - 

 
OTROŠKI DODATEK  
S 01.01.2012 se je uveljavila nova zakonodaja – Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki v 22. 
členu določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja 
družinske prejemke.   
Število izdanih odločb za otroški dodatek (posamezna družina je v  enem letu lahko prejela tudi več odločb, v 
kolikor  je uveljavljala spremembe):  
 

Statistika (86) v 
povezavi s (115) 

ZUPJS –  
število vlog   

Število pozitivnih 
odločb*  

Negativne 
/zavrnjene/zavržene  

 

2012 1296 1146 150  

2013 

2014 

1889 

2002 

1468 

1432 

421 

570 

 

2015 1958 1595 363  

2016 2168 1701 467  

2017 2296 1813 483  

*Ena družina lahko na leto vloži več vlog (ob vseh morebitnih spremembah, ki vplivajo na odločitev – 
povečanje števila družinskih članov; izguba/pridobitev dohodkov…)      

 

V decembru  2011 Otroški dodatek je prejelo       1087 družin (podatek ISCSD) 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c8031
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V decembru  2012 Otroški dodatek je prejelo          797  družin (podatek ISCSD2) 

V decembru 2013  Otroški dodatek je prejelo           694  družin (podatek ISCSD2) 

V decembru 2014 Otroški dodatek je prejelo           695  družin (podatek ISCSD2) 

V decembru 2015 Otroški dodatek je prejelo           699  družin (podatek ISCSD2) 

V decembru 2016  Otroški dodatek je prejelo           718 družin (podatek ISCSD2)     

V decembru 2017 

V septembru 2018 

Otroški dodatek je prejelo        715  družin  (podatek ISCSD2) 

Otroški dodatek je prejelo      816  družin  (podatek ISCSD2) 

 

 
DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in za svoje družinske člane sredstev v višini 
minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne morejo vplivati. Podlaga 
za  dodeljevanje denarne socialne pomoči je minimalni dohodek. Do denarne socialne pomoči so upravičene tudi  
osebe oziroma družine, ki nimajo dohodkov ali nimajo dovolj sredstev glede na kriterije za dodelitev pomoči. 
Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana se določi v razmerju do osnovnega zneska 
minimalnega dohodka. Podlaga za pridobitev je ZSVarPre v povezavi z ZUPJS.  
Minimalni dohodek znaša :  od 01.08.2017  297,53 

od 01.06.2018  385,05 
   od 01.08.2018  382,75  
 
Število izdanih odločb za redno denarno socialno pomoč v občini Hrastnik (posameznik oz. družina lahko poda 
eno ali več vlog na leto; postopki so lahko tudi ob spremembah – po uradni dolžnosti) :  

Leto  Število vlog za DSP Odobrenih  Neg, zavr., zavr.   

Statistika 86 v povezavi s 
115 

 
  

   

2012  1730 1193 537   

2013  1768 1390 378   

2014  1875 1493 382   

2015 
 

 1874 1571 303 
 

 

2016 
 

 2042 1585 457 
 

 

2017 
 

 1746 1405 341 
 

 

2018 (01.01. – 30.09.) *86  
 
- 

1478 - 
 

 

       

Dec  2012  Je denarno pomoč prejelo 385 družini oz. posameznikov (gospodinjstev) 

Dec 2013  So denarno pomoč prejele  402 družine oz. posameznikov (gospodinjstev) 

Dec 2014  Je denarno pomoč prejelo 408  družin oz. posameznikov (gospodinjstev) 

Dec 2015  Je denarno pomoč prejela 401  družina oz. posamezniki (gospodinjstev) 

Dec 2016   Je denarno pomoč prejela  374   družina oz. posamezniki (gospodinjstev) 

Dec 2017  Je denarno pomoč prejelo  333  družin oz. posamezniki (gospodinjstev) 

Septembra 2018  Je denarno pomoč prejelo  334     družin oz. posamezniki (gospodinjstev) 

 
 
Izredna denarna socialna pomoč  
Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim 
dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina 
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iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Število izdanih odločb za izredno 
denarno pomoč ( družina oz. posameznik lahko poda eno ali več vlog) : 
 

ZSVarPre 
Statistika 86 v 
povezavi s 115 

Število vlog Odobrene   Neg., zavr.  

2012 1150 870 280 

2013 1110 835 275 

2014 1169 940 229 

2015 1065 899 166 

2016 962 818 144 

2017 948 809 139 

2018 (1.1.-
30.09.2018) 

- 595 - 

 
POGREBNINA  pravica do izredne denarne socialne pomoči, kot pomoč pri kritju stroškov pogreba 
(pogrebnina) je od 1. januarja 2014 v obliki izredne denarne socialne pomoči. 
Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba, od 01.08.2018 dalje v višini 785,50 EUR.  
POSMRTINA  pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana 
(posmrtnina). Je pravica namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne 
pomoči ali varstvenega dodatka. Višina od 01.08.2018 znaša 382,75  EUR.  
 

Leto 
POGREBNINA 

                       pozitivno rešene  
POSMRTINA 

               pozitivno rešene  

2014                                        44                                    8 

2015                                        43                                   25 

2016                                        40                                   30  

2017                                        36                                   24 

2018 (1.1. – 
30.09.) 

                                       45                                   25 

 
 
VARSTVENI   DODATEK  (VD) 
Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje 
življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, 
nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin,…) in niso stroški za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb. 
Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere 
sami ne morejo vplivati. Do varstvenega dodatka so upravičeni: državljani Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji,  osebe, ki lahko denarno socialno pomoč in varstveni dodatek uveljavljajo na 
podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, in so:  trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za 
delo ali starejše nad 63 let (ženska) oz. nad 65 let (moški) in niso delovno aktivni in so upravičene do denarne 
socialne pomoči oziroma bi lahko bile upravičene do denarne socialne pomoči ali če njihov dohodek oziroma 
lastni dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za 
varstveni dodatek.  
Do varstvenega dodatka je upravičena samska oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen 
mesečni dohodek od 01.08.2018 dalje ne presega 577,34 EUR (za eno samsko osebo). 
 

 Varstveni dodatek  
(Statistika ISCSD2 86 v povezavi s 
115) 

Število vloženih 
vlog   

Dodeljenih /rešenih pozitivno skozi celo 
leto  

2012 360 145 

2013 219 171 

2014 240 198 
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2015 232 206 

2016 279 224 

2017 343 276 

2018 (1.1. – 30.9.2018) - 405 

   

 
V decembru  2012 je varstveni dodatek prejelo  103 upravičencev. 
V decembru  2013 je varstveni dodatek prejelo    60 upravičencev. 
V decembru  2014 je varstveni dodatek prejelo    98 upravičencev. 
V decembru  2015 je varstveni dodatek prejelo    93 upravičencev. 
V decembru  2016 je varstveni dodatek prejelo   106 upravičencev. 
V decembru  2017 je varstveni dodatek prejelo   132 upravičencev. 
V septembru   2018 je varstveni dodatek prejelo    149 upravičencev. 
 
DRŽAVNE ŠTIPENDIJE (DS) 
Zakon o štipendiranju, je prinesel prenos odločanja o pravici do državne štipendije na krajevno pristojne Centre 
za socialno delo. S 01.01.2012 pa se državna štipendija, kot pravica iz javnih sredstev uveljavlja skladno z 
ZUPJS in določili Zakona o štipendiranju.   
(*v posameznem letu je lahko za enega štipendista obravnavanih več vlog – spremembe …) 
(Statistika ISCSD2 86 v primerjavi s 115) 
CSD je v letu 2012  obravnaval  354  vlog  od tega je bilo    222   pozitivno rešenih.   
CSD je v letu 2013  obravnaval  498 vlog  od tega je bilo     281  pozitivno rešenih.  
CSD je v letu 2014  obravnaval  718 vlog  od tega je bilo     518  pozitivno rešenih. 
CSD je v letu 2015  obravnaval  703  vloge  od tega je bilo  534  pozitivno rešenih. 
CSD je v letu 2016  obravnaval  778  vlog  od tega je bilo    633  pozitivno rešenih. 
CSD je v letu 2017  obravnaval  815 vlog  od tega je bilo     658  pozitivno rešenih. 
CSD je v letu 2018* obravnaval  (*od 01.01. do 30.09.)               636  pozitivno rešenih.     
 
Primerjava : Statistika izplačil DS (* 161 – ISCSD2)  december ! 

Odobrene štipendije 
(december) 
   

   Dijakov  + 
študentov 
 

Skupaj  Pravica v mirovanju 
(letnik ponavljajo  ali 
presegajo cenzus) 

Skupaj  
vse odobrene, + v 
mirovanju dijaki/ 
študenti  

2012 55       +       90 145 8 153 

2013 64       +       93                         157 13 170 

2014 138     +       72 210 34 244 

2015 150     +       81        231 35 266 

2016 188     +       77   265 32 197 

2017 163     +      79 242 69 311 

2018 (september) 170     +      74 244 39 283 

 
Subvencije in znižana plačila (statistika ISCSD2 *86 v povezavi s 115):  

 znižano plačilo vrtca  (VR) 

 

 (Statistika ISCSD2 86 v povezavi s 
115) 

Število vlog   rešenih pozitivno skozi celo leto  

2012 508 452 

2013 416 387 

2014 435 397 

2015 615 498 

2016 768 592 

2017 827 611 

2018 (01.01. – 30.09.) - 738 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/
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  subvencija malice za učence in dijake   (MU) – odločeno v odločbi za otroški dodatek ali 
državni štipendiji - pripada tistim učencem in dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico 
in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega zakonsko predpisanega cenzusa. 
Upravičencem pripada subvencija za malico v višini cene malice. Upravičenost ugotavljajo šole na 
podlagi podatkov iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, zato staršem ni potrebno 
vložiti vloge. Vlogo vložijo samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali 
državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na malico. 

 

 subvencija kosila za učence (KU)  odločeno v odločbi o otroškem dodatku  

 subvencija najemnine  (NA) 
Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju višine neprofitne najemnine upošteva dejanska 
površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda. Upošteva se do velikosti primerne površine, glede na število oseb po 
pravilniku iz 87. člena Stanovanjskega zakona. V primeru, če lastnik stanovanja zaračunava nižjo najemnino kot 
bi jo lahko, se subvencija izračunava od nižje najemnine. Znesek subvencije se obračunava od najemnine brez 
vpliva rente.  
Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in 
oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega 
za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne 
najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.  
Subvencija se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Dodeli se za dobo enega leta, v 
primeru najemne pogodbe sklenjene za krajši čas, pa se dodeli za čas, do izteka najemne pogodbe.  

CSD /subvencija NA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (*1.1 – 30.09.) 

Število prejetih vlog  302 597 823 924 974 989 - 

Pozitivne odločbe  203 381 452 533 530 561 882 

 
V decembru 2012 je bilo v občini Hrastnik 168 subvencij za najemnine:  4 tržne in  164 neprofitnih. 
V decembru 2013 je bilo v občini Hrastnik 190 subvencij za najemnine : 5 tržnih in 185 neprofitnih.  
V decembru 2014 je bilo v občini Hrastnik 224 subvencij za najemnine : 4 tržne in  220  neprofitnih.  
V decembru 2015 je bilo v občini Hrastnik 208 subvencij za najemnine :  2 tržni in  206  neprofitnih.  
V decembru 2016 je bilo v občini Hrastnik 225 subvencij za najemnine :  1   tržna in  224 neprofitnih. 
V decembru 2017 je bilo v občini Hrastnik 189 subvencij za najemnine :  1 tržna in  188 neprofitnih.  
 V septembru 2018 je bilo v občini Hrastnik 231 subvencij za najemnine :  3 tržne in 228 neprofitnih.  

 pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (DZ) 

 pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (OZ) 
 
 
STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI  Področje starševskega varstva in družinskih 
prejemkov je na novo uredil Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je bil sprejet v letu 2001. V 
letu 2003 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih. V letu 2014 pa je bil objavljen nov zakon, ki je le delno spremenil posamezne pravice  ZSDP -1 (Ur list 
RS 26/2014) – velja od 29.04.2014.  
zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo: 

 pravica do dopusta  
 pravica do nadomestila  
 pravice iz naslova krajšega delovnega časa  
 pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok  
 pravica do nadomestila v času odmora za dojenje ( od 1. 9. 2014) 

družinske prejemke: 
 starševski dodatek  
 pomoč ob rojstvu otroka  
 otroški dodatek  

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/dodatna_subvencija_malice_za_ucence_in_dijake/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_kosila_za_ucence/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_za_najemnine/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kritja_razlike_do_polne_vrednosti_zdravstvenih_storitev/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kritja_prispevkov_za_osnovno_zdravstveno_zavarovanje/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/zavarovanje_za_starsevsko_varstvo_in_pravice_ki_iz_tega_izhajajo/#c7734
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/zavarovanje_za_starsevsko_varstvo_in_pravice_ki_iz_tega_izhajajo/#c7663
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/krajsi_delovni_cas/#c7664
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/pravica_do_placila_prispevkov_za_socialno_varnost/#c15505
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/nadomestilo_v_casu_odmora_za_dojenje/#c18975
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/starsevski_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/pomoc_ob_rojstvu_otroka/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/otroski_dodatek/
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 dodatek za veliko družino  
 dodatek za nego otroka  
 delno plačilo za izgubljeni dohodek 

 
STARŠEVSKO VARSTVO  
Pravica do dopusta  

1. v času materinskega dopusta - pravica do materinskega nadomestila  
2. v času očetovskega dopusta - pravica do očetovskega nadomestila  
3. v času starševskega dopusta - pravica do starševskega nadomestila 

1. materinski dopust  105 dni  namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega 
zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do materinskega dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče 
otroka ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka. Materinski dopust traja 105 dni. Mati nastopi materinski dopust 28 
dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog.  
Oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka ima pravico do materinskega dopusta v trajanju 77 dni od rojstva 
otroka (105 dni zmanjšanih za najmanj 28 dni, ki jih mora mati izkoristiti pred porodom). Dopust se skrajša še za toliko dni, 
kolikor je otrok star, ko oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka nastopi materinski dopust.  
Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.  
2. starševski dopust  260 dni  namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka neposredno (takoj) po poteku materinskega 
dopusta. Pravico ima eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od 
starih staršev otroka.  
Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 
dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od 
staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do materinskega 
dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka. Tabela prikazuje število 
izdanih odločb za materinski dopust (prej porodniški) in starševski dopust (prej dopust za nego) : 

 

 Leto Št. odločb MATERINSKI 
DOPUST  

Št. odločb STARŠEVSKI 
DOPUST   

Posvojiteljski 
dop.  

2009 70 67 - 

2010 61 + 5 * = 66 68 + 4 *  = 72 1 

2011 63 + 2*  = 65 67 + 2*   = 69 - 

2012 58 + 3* =  61 55 - 

2013 47 56 - 

2014 52 + 6* = 58 55 + 4* = 59 - 

2015 51 + 8* = 59 48 + 7* = 55 - 

2016 43 + 5 =  48 46 + 8 = 54  - 

2017 66 +4  =  70 62 + 4  = 66     - 

2018 (1.1. do 
30.09.) 

35 + 4* = 39 32 + 5* = 37  

materinsko nad. brez dopusta  *; starševsko nad. brez dopusta  *  
 
Pravica posvojiteljev do starševskega dopusta   Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in 
varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima pravico do starševskega 
dopusta do zaključka prvega razreda osnovne šole otroka v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, v istem 
obsegu in trajanju kot starša. 
Dopust se lahko podaljša:  V letu 2018, do 30.09.,   je CSD odločal v  4  primerih. 

 ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 
90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do treh let  

 ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za 
dodatnih 90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi več hkrati živo rojenih otrok ali več različno starih otrok do 
končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, 
podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni  

 ob rojstvu nedonošenčka – starševski dopust se podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni  

 ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na 
podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije); ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 mesecev starosti 

 starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne 
šole – starševski dopust se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni. 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/dodatek_za_veliko_druzino/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/dodatek_za_nego_otroka/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/delno_placilo_za_izgubljeni_dohodek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/zavarovanje_za_starsevsko_varstvo_in_pravice_ki_iz_tega_izhajajo/#c9662
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3. očetovski dopust  namenjen očetom, da bi skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Ta pravica 
se je ves čas spreminjala, od leta 2018 pa ima oče pravico do očetovskega dopusta v trajanju 30 koledarskih dni.  
- 15 koledarskih dni (strnjeno) ali več  - oče koristi do dopolnjenega 6. meseca starosti otroka  
- 15 koledarski dni (strnjeno) ali manj - po končanem starševskem dopustu matere (koristi lahko le v strnjenem 
nizu) do končanega 1. razreda OŠ otroka  
Tabela prikazuje število izdanih odločb za očetovski dopust + nadomestilo  

Leto Število izdanih odločb   - Očetovski dopust + nadomestilo   

2012 60 

2013 70 

2014 61 

2015 67 

2016 116 + 58 dopolnilnih (zaradi spremembe zakona + 5 dodatnih dni)  

2017 74 + 57  = 131    ( + 47 dopolnilnih odločb) =   SKUPAJ 178 

2018 (do 30.09)  50 +  3  =    53    ( +  29 dopolnilnih odločb) =  skupaj   82      

  
Krajši delovni časa zaradi starševstva 

 eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka  

 eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno 
prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka  

 eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega 
otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev 

Pravico do krajšega delovnega časa v letu   Število izdanih odločb /pravic  

2012 14   (2 očeta , 12 mater) 

2013 24   (1 oče , 23 mater)  

2014 26 

2015 22 (1 oče, 21 mater)  

2016 30 (2 očeta , 27 mater, 1 rejnica) 

2017 25 (1 oče, 24 mater)  

2018 (do 30.09.) 30 (3 očetje, 26 mater, 1 rejnica) 

 
Plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok 
Pripada enemu od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok. S tem ima pravico do 
plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do končanega prvega razreda osnovne šole 
najmlajšega otroka. Oseba zapusti trg dela, če ni več zavarovana za starševsko varstvo ali če je zahtevala izbris 
iz registra brezposelnih oseb oziroma v ta register sploh ni vpisana. 

 Plačilo prispevkov v 
primeru štirih otrok ali 
več  

Število odločb  - izdane na 
novo v posameznem letu   

Upravičenci, ki so skozi 
leto koristili to pravico   

Na dan 31.12.  
je upravičenih  

2011 2 4 4 

2012 - 4 4 

2013 - 4 4 

2014 - 4 2 

2015 - 2 (1 oče, 1 mati) 2 

2016 - 2 (1 oče, 1 mati) 2 

2017 - 2 (1 oče, 1 mati)  2 

2018 do 30.09.2018 - 3 (1 oče, 2 mami) - 

 
Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje ( od 1. 9. 2014)  v letu 2018 do 30.09., te pravice ni 
koristila nobena mati.    

 do devetega meseca z nadomestilom v višini 1/8 vrednosti minimalne plače po ZUTPG,  
 od 9-18 meseca s plačilom prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela vrednosti minimalne 

plače brez nadomestila po ZUTPG. 
 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/nadomestilo_v_casu_odmora_za_dojenje/#c18975


 24 

DRUŽINSKI PREJEMKI  
 starševski dodatek  
 pomoč ob rojstvu otroka  
 otroški dodatek  
 dodatek za veliko družino  
 dodatek za nego otroka  
 delno plačilo za izgubljeni dohodek 

 
Starševski dodatek  višina 252,04 EUR   
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega 
nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1).  
Mati ima pravico do starševskega dodatka od rojstva otroka: 

 če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in  
 če mati in otrok dejansko živita v Republiki Sloveniji. 

Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico pod enakimi pogoji kot mati, če mati:  
 zapusti otroka  
 trajno ali začasno ni sposobna za nego in varstvo otroka (na podlagi mnenja zdravnika)  
 umre. 

Leto   Število izdanih odločb /pravic  

2011 22 

2012 11 

2013 18 

2014 21 

2015 21 

2016 20 

2017 13 

2018 do 30.09. 7 

Vse upravičenke do starševskega dodatka je potrebno vključiti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 
predpisanih M -1 obrazcih.  
 
Pomoč ob rojstvu otroka  enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca.  
Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati ali oče s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pod enakimi pogoji lahko pravico 
uveljavlja tudi druga oseba in posvojitelji, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka.  Pomoč ob rojstvu 
otroka znaša 280 evrov. Od 17.03.2018 je PRO univerzalna pravica.    
Prejemniki pomoči ob rojstvu otroka po izbiri zavitkov: 

 Leto  Denar Po ZUJF število negativnih odločb  - presegajo 
cenzus od 01.06.2012; oz ne izpolnjujejo pogojev 
(do 64 %) 

2013 68 14 

2014 78 5 

2015 67 10 

2016 67 3 

2017 78 1 

2018 do 30.09. 60   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/starsevski_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/pomoc_ob_rojstvu_otroka/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/otroski_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/dodatek_za_veliko_druzino/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/dodatek_za_nego_otroka/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/delno_placilo_za_izgubljeni_dohodek/
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Kot ponazoritev graf :  prikaz gibanja št. rojstev v občini Hrastnik (po podatkih CSD Hrastnik): 
Leto rojstva in število rojenih otrok, po podatkih CSD Hrastnik: 

2000  86     2003  78     2006  87    2009  93    2012  80    2015   78 2018   69 

2001  77     2004  80     2007  101   2010  87    2013  83    2016  73 

2002  84      2005  76    2008  103   2011  96    2014  85    2017  82 

 

Dodatek za veliko družino   letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši 
od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja 
(največ 26 let). Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od 
staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji. Od 
01.01.2018 ni več potrebno izpolnjevati premoženjski cenzusa, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega 
dohodka na družinskega člana. Pravico ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez 
staršev. Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. 
Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku. Prikaz gibanja števila priznanih dodatkov skozi leta:  
 

Leto Število priznanih pravic za veliko družino  

2012 61 

2013 73 

2014 59 

2015 75   

2016 73   

2017 81  

2018 (1.1. – 
30.09.) 

82   

 
Dodatek za nego otroka  je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev ali druga oseba za otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo, če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živi v 
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Republiki Sloveniji. Do dodatka je upravičen dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti, po 18. 
letu pa, če so ga starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja. Dodatek za nego 
otroka je mesečni prejemek, ki znaša 100 evrov (nižji), za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko 
gibalno oviranega otroka ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni pa 200 evrov (višji). Pravica 
do dodatka za nego se prizna na podlagi mnenja zdravniške komisije. 
Na podlagi teh mnenj smo :  

Leto  Število izdanih odločb /pravic  

2012 9  odločb    (3 pozitivne +  6 negativnih) 

2013 19  odločb     (9 pozitivnih + 10 negativnih)   

2014 12  odločb    (5 pozitivnih + 7 negativnih)   

2015 20  odločb      (15 pozitivnih + 5 negativnih)   

2016 22  odločb      (19 pozitivnih + 3 negativnih) 

2017 25 odločb               (18 pozitivnih + 7 negativnih)  

2018 do 30.09. 13 odločb               (7 poz. + 6 neg.) 

 

V decembru je dodatek prejelo 
naslednje število otrok  

Nižji dodatek  
 

Višji dodatek Skupaj otrok  

2012 16 3 19 

2013 7 2 9 

2014 14 3 17 

2015 23 3  26 

2016 22 5 27 

2017 23 9 32 

V septembru 2018 5 2 7 

 
Delno plačilo za izgubljeni dohodek  
Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar 
prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v 
duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo iz seznama hudih bolezni.  
Eden od staršev (mati ali oče otroka), v tem primeru prejema nadomestilo plače v višini 734,15 evrov mesečno 
(če dela s krajšim delovnim časom od polnega, mu pripada sorazmerni del delnega plačila za izgubljeni 
dohodek), po zakonu pa mu pripada tudi dodatek za nego otroka.  
Vloga se vloži na centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno prebivališče; vlogi je treba priložiti zdravniško 
dokumentacijo (ne sme biti starejša od šestih mesecev). 
Na podlagi mnenja zdravniške komisije center za socialno delo vlagatelju izda odločbo in tudi čas trajanja 
veljavnosti pravice.  
 

Leto  Število izdanih odločb /odobrenih pravic  

2012 0 

2013 1 

2014 0   ( 1 negativna)  Na dan 31. 12. 2014 je to pravico koristila 1 oseba (mati)  

2015 1                           Na dan 31. 12. 2015 sta to pravico koristili 2 osebi (materi) 

2016 2                            Na dan 31. 12. 2016 je to pravico koristilo 3 osebe. (matere) 

2017 2                            Na dan 31. 12. 2017 sta to pravico koristili 2 osebi (očeta)    

2018 do 30.09. 5                            Na dan 30.09.2018 je to pravico koristilo 5 oseb (2 očeta + 3 
matere)  

 
 
 
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE:  
Prva socialna pomoč je osnovna storitev, ki pomaga uporabniku prepoznati stisko in ga usmeriti pri reševanju 
problema. Je torej pomoč posamezniku, da prepozna in opredeli stiske ali težave, da oceni mogoče rešitve in se 
seznani z mogočimi storitvami, dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri, ter, da se mu predstavi mrežo in 
programe izvajalcev, ki mu lahko pomagajo.   

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/dodatek_za_nego_otroka/#c7757
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Leto Število opravljenih storitev   

2012 278 

2013 272 

2014 203 

2015 279 

2016 156 

2017 244 

2018 do 30.09. 181      + 41  (1.10.-31.12) = 222 

 
Storitev osebna pomoč, ki obsega svetovanje, vodenje in urejanje. V letu 2018 do 30.09., je bilo v svetovanje 
vključenih   4 osebe. To je strokovna pomoč posamezniku v stiskah ali težavah, ki jih sam ne zna ali ne zmore 
rešiti in ki je pripravljen spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi osebami v 
socialnem okolju. Uporabniki so posameznik v socialnih stiskah in težavah, ki jih zaznava vendar jih ne zna ali ne 
zmore sam rešiti, zmožen pa je dejavno sodelovati v svetovalnem procesu in se za storitev odloči prostovoljno (to 
je svetovalni proces, kjer mora upravičenec podpisati dogovor).  
  
Storitev pomoč družini za dom, kot strokovno svetovanje in pomoč družini pri urejanju odnosov med 
družinskimi člani, pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju.  
Uporabniki so lahko posameznik in družina v primerih, ko izhajajo socialne stiske iz neurejenih odnosov v 
družini in so rešljive le s spremembami odnosov v družini kot celoti; družina, kadar le ta išče strokovni svetovanje 
in pomoč pri skrbi za otroke; družina, ko potrebujeta dva ali več družinskih članov za zagotavljanje normalnih 
razmer za obstanek in razvoj družine trajnejšo podporo in vodenje. Za storitev se mora posameznik ali družina 
odločiti prostovoljno.  
V storitev je bilo v letu 2014 vključenih 10   družin.  
V storitev je bilo v letu 2015 vključenih   8   družin.  
V storitev je bilo v letu 2016 vključenih   7   družin. 
V storitev je bilo v letu 2017 vključenih   11 družin. 
V storitev je bilo v letu 2018 vključenih  10 družin. 
 
 
CSD JE IZVAJAL PROGRAM JAVNIH DEL - Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin prebivalstva  
»Laična pomoč družinam«; naročnik je bila Občina Hrastnik, ki je krila 25 % stroškov, 75 % pa ZRSZ. Program 
je pomembna dopolnitev našega dela, saj so lahko vključene družine, ki potrebujejo pomoč (integracija družine v 
okolje, učna pomoč, učenje, pomoč pri informiranju in administrativnemu delu…).  V to pomoč je bilo vključenih  8  
otrok.  
 
PROSTOVOLJSTVO : CSD Hrastnik je do 30.09.2018 izvajal prostovoljski program, v okviru Zakona o 
prostovoljstvu . V letu 2018, do 30.09., je bila na CSD vključena 1 prostovoljka – kot laična pomoč starejšim in 
družinam z majhnimi otroci, predvsem v popoldanskem času. Opravila je 33 ur prostovoljnega dela, po navodilu 
mentorice in v skladu z dogovorom posamezne družine.    
 
DODATNE NALOGE – občina HRASTNIK (od 01.01. do 30.09.2018):   

- podeljevanje občinskih denarnih pomoči za šolske potrebščine: občina je v l. 2018 namenila 10.000 
EUR za občane Hrastnika za to pomoč; CSD je prejel 49 vlog, od katerih je bilo 44 pozitivnih ( za 76 
otrok). Vsak otrok je prejel 130 EUR pomoči.  

- Podeljevanje občinskih denarnih pomoči za ozimnico: občina je v l. 2018 za to pomoč namenila 
19.000 EUR. CSD je prejel 168 vlog, od katerih je bilo 148 pozitivnih (za 311 občanov). Vsak samski 
občan je prejel 65 EUR pomoči; pari in družine pa 60 EUR/ druž. člana.   

- Predavanje učencem na OŠ – prva socialna pomoč, informacije o drogah in predavanje o nasilju: 
predstavitev dejavnosti CSD; zgodnje prepoznavanje stisk in težav; ocena možnih rešitev; mreža 
izvajalcev pomoči...predavanje o drogah in o nasilju, tako med-vrstniškem, kot nasilju v družini.  

- Sodelovanje z občino na različnih področjih s socialno vsebino; preverjanje razmer občanov in izdelava 
mnenja za kritje stroškov pokopa s strani občine;          
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Sodelovanje CSD Hrastnik oz. zaposlenih v dobrodelnih akcijah in prireditvah v letu 2018 - sodelovali 
smo tako s humanitarnimi organizacijami kot posamezniki.  

št Naziv donatorja oz. 
organizacije  

Obseg donacij Število otrok/ družin 
/posameznikov /paketov   

1 
Občan Hrastnika – individualni 
donator (g. Grmšek Borut) 

Šolske torbe in vse potrebščine po seznamu za 
prvošolčke  
 

10 otrok  

3 
 
Karitas  
 

Prehrambeni artikli /paketi  
(samske osebe, družine, pari) 

 171 paketov (za  381 oseb) 

4 Karitas  
Bon za delovne zvezke v MK Celje 
  

 1 družina  

5 
 

Karitas 
 

Oblačila, obutev,  
Medicinski pripomočki   

Na podlagi individualne 
presoje posameznika 

6 
 

Karitas  
Pomoč pri plačilu položnic v vrednosti  
 

družinam  
 
  

7 
 

Karitas  
Letovanje   otroci    

8 
 

Karitas  
Paketi šolskih potrebščin (zvezki, pisala, risalni 
blok…)   

80 – paketov  
10 – šol. torb  

12 
Humanitarna pomoč za občana Hrastnika, ki ima hude zdravstvene težave       
  

Zbiranje zamaškov, 
prireditev…. 

13.  Božiček za en dan : 21.12.2018  - prireditev v delavskem domu Hrastnik  
222 otrok  

141 starejših/upokojencev   

 
Priprava podatkov iz uradnih evidenc, poročil ter potrdil  poleg vseh dejavnosti in nalog, ki jih izvaja CSD, 
smo v letu 2018, do 30.09., pripravljali podatke iz uradnih evidenc in poročila. Sodelovali smo tudi v medijskih 
izjavah ter odgovarjali na pisma občanov.  
Center mora pri prejemu vsake vloge oz. pisanja ali zaprosila za podatke, zadevo pregledati, poiskati podatke in 
pripraviti dopis oz. poročilo. Ta naloga se dejansko nikjer ne beleži in nikamor ne vnaša v informacijske sisteme, 
vendar nam vzame čas pri pripravi in posredovanju odgovora.  
Podatki iz uradnih evidenc: ( Skupaj za = 95  oseb     odgovorov/ potrdil) 

- UE - ugotavljanje dejanskega stalnega bivališča =  za 42 oseb  
- dopisi in potrdila iz uradnih evidenc( UE, RTV, sodišča…) =  za 40   osebe     
- Odgovori, splošne informacije za državljane = 13  zadev  

 
VLOGA CENTRA KOT KOORDINATORJA 
Center je izvajal koordinacijo na ravni storitev tako, da je zbiral in prenašal na uporabnike informacije, ki se 
izvajajo na lokalni, regijski in nacionalni ravni, izvajalcev javnih služb, nevladnih organizacij, zasebnikov in 
neformalnih mrež.  
V tem smislu je informiral posameznike in družine o dostopnosti posameznih storitev. Pri načrtovanju podpore in 
skrbi je definiral potrebe ter skupaj z uporabniki načrtoval možne rešitve, spremljal izvajanje storitev in sooblikoval 
spremembe načrtov. 
Na ravni razvijanja skupnosti je center usmeril javnost predvsem na obveščanje za osveščanje in ozaveščanje 
določene problematike, predstavljal je možne rešitve na nekaterih področjih kot so: izvajanje programa za otroke 
in družino; predavanje o drogah na OŠ; stanovanjska problematika… Kot povezovalec sistema na lokalnem 
nivoju na področju socialnega varstva se je aktivno vključeval v posvete, ki so potekali na različnih institucijah.  
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5. ZAKLJUČEK  
 
Za zaključek morda le to, da CSD Hrastnik od 1.10.2018 dalje ni več samostojna pravna oseba, temveč smo  
zaradi reorganizacije postali Enota Hrastnik, enota Centra za socialno delo Zasavje, katerega vodja je od 
01.10.2018 dalje, v. d. direktor, Rok Zupanc.   
 
Občani Hrastnika lahko še vedno vse storitev in pravice uveljavljajo na Enoti Hrastnik, na naslovu,  Log 9,  
Hrastnik.  
 
 

 
Pripravila: Mirjana Kellner          


