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1. UVOD 

 

Strategija socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba 2019–2023 izhaja iz analize stanja 

socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba in predstavlja prvi strateški dokument Občine 

Šempeter-Vrtojba na področju socialnega varstva. Oblikovana je na podlagi pridobljenih 

podatkov s strani javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki delujejo na področjih socialnega 

varstva, zdravstva in šolstva. 

Obdobje nastajanja prve Strategije socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba je 

zaznamovano z obdobjem gospodarske rasti, z zmanjšanjem brezposelnosti, s staranjem 

prebivalstva, z zmanjševanjem števila prebivalstva v občini, z menjavo vlade ter posledično z 

neustreznim in/ali nepravočasnim ukrepanjem države pri oblikovanju nekaterih zakonov in 

smernic na področju socialnega varstva. En izmed najbolj perečih problemov ostajata 

socialnovarstvena in zdravstvena oskrba vse večjega števila starejših. Zakon o dolgotrajni 

oskrbi, ki naj bi ponujal ustrezno rešitev problema, pa je v nastajanju že več kot desetletje. 

Ta in podobne druge dileme ustvarjajo prostor, v katerem lokalne skupnosti iščejo načine in 

poti za ustrezno ukrepanje ter zagotavljanje socialne varnosti svojim občanom.  

Pristojnosti občine na lokalni ravni so financiranje socialnovarstvenih dejavnosti ter 

zagotavljanje mreže javnih služb s podeljevanjem koncesij in pooblastil, obenem pa mora 

zagotoviti tudi pogoje za razvoj in izvajanje socialnovarstvenih programov, ki jih določa 

država, in tistih, ki se oblikujejo in izvajajo na regijskem in medregijskem nivoju. 

Temeljno izhodišče občine je omogočiti socialno varnost in socialno vključenost vseh 

občanov. Skladno z zakoni in Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za 

obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13) bo delovanje občine usmerjeno predvsem v 

storitve in programe in druge oblike pomoči na področju preventivne dejavnosti in 

osveščanja javnosti, obenem pa tudi na področje reševanja že nastalih socialnih stisk in 

težav. Ob tem je pomembno zlasti spodbujanje programov v skupnosti s poudarkom na 

individualizirani obravnavi in opolnomočenju posameznika. 

Strategija je sestavljena iz petih delov oz. poglavij. Uvodnemu delu sledi predstavitev 

splošnih demografskih podatkov. V tretjem poglavju so podani temeljna zakonodaja in drugi 

strateški oz. aktualni dokumenti na področju politike socialnega varstva ter krajša 

predstavitev mreže javnih socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov. Četrto poglavje 

opisuje pristojnosti in naloge občine na področju socialnega varstva ter socialnovarstvene 

programe, ki jih izvajajo nevladne organizacije in zavodi neposredno v Občini Šempeter-

Vrtojba. Peto poglavje pa je namenjeno analizi stanja in potreb na področju socialnega 

varstva ter strategiji razvoja, s poudarkom na določenih ciljih, ukrepih in kazalnikih. 
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2. SOCIALNO-DEMOGRAFSKI PODATKI 

 

Demografski podatki se za Občino Šempeter-Vrtojba v zadnjih letih bistveno ne spreminjajo, 

nakazujejo pa predvsem na sledeče 3 demografske pojave:  

- zmanjšanje števila prebivalcev v občini,  

- zmanjšanje števila delovno sposobnega prebivalstva v starostni skupini 15–64 let in 

- povečanje števila starejših od 65 let. 

 

Prebivalstvo po letnih podatkih za Občino Šempeter-Vrtojba 

  1. 1. 2013 1. 1. 2015 1. 1. 2017 

Povprečna starost (leta) 43,9 44,5 45,2 

Indeks staranja 144,9 153,8 166,3 

Delež prebivalcev, starih 0–14 let (%) 12,9 13,3 13,6 

Delež prebivalcev, starih 15–64 let (%) 68,3 66,3 63,8 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 18,7 20,4 22,6 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 4,7 5,4 5,9 

Koeficient starostne odvisnosti 46,4 50,9 56,6 

Koeficient starostne odvisnosti mladih 18,9 20,1 21,3 

Koeficient starostne odvisnosti starih 27,4 30,9 35,4 

Tabela 1 – vir: Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), Podatkovni 

portal SI-STAT. 

Definicije kazalnikov (SURS, Podatkovni portal SI-STAT): 

Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva. 

Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari od 

0 do 14 let), pomnoženo s 100.  

Koeficient starostne odvisnosti je razmerje med številom otrok (od 0 do 14 let) in starejših 

(65 let ali več) ter številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih od 15 do 

64 let, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših 

prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih.  

Koeficient starostne odvisnosti mladih je razmerje med številom otrok (od 0 do 14 let) in 

številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih od 15 do 64 let, 

pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti mladih pove, koliko otrok je odvisnih od 

100 delovno sposobnih prebivalcev.  
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Koeficient starostne odvisnosti starih je razmerje med številom starejših (65 let ali več) in 

številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih od 15 do 64 let, 

pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti starih pove, koliko starejših je odvisnih od 

100 delovno sposobnih prebivalcev. 

Po podatkih Statističnega urada RS je v Občini Šempeter-Vrtojba na dan 1. 1. 2017 prebivalo 

6.244 prebivalcev, od tega 3.097 (49,60 %) moških in 3.147 (50,40 %) žensk. Primerjava 

števila prebivalcev med leti nakazuje, da se število prebivalcev v občini zmanjšuje. V letu 

2013 je občina štela 6.348 prebivalcev, leta 2015 6.280 prebivalcev in leta 2017 že 6.244 

prebivalcev. Medtem ko se delež med spoloma bistveno ne spreminja, lahko opazimo po eni 

strani upad števila delovno sposobnega prebivalstva starega 15–64 let, po drugi strani pa 

rast števila starejših od 65 let. Tako se je samo med letoma 2015 in 2017 za približno 2,4 

odstotne točke zmanjšal delež delovno sposobnega prebivalstva, starega 15–64 let, in za 2,1 

odstotne točke povečal delež starejših od 65 let. 

 

Število prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba po spolu in starostnih skupinah 
 na dneve 1. 1. 2013, 1. 1. 2015 in 1. 1. 2017 

  2013 2015 2017 

Starost Moški  Ženske Skupaj Moški  Ženske Skupaj Moški  Ženske Skupaj 

0–14 let 419 402 821 422 413 835 449 399 848 

15–64 let 2.241 2.096 4.337 2.135 2.026 4.161 2.046 1.940 3.986 

65 ali več let 497 693 1190 539 745 1.284 602 808 1.410 

Skupaj 3.157 3.191 6.348 3.096 3.184 6.280 3.097 3.147 6.244 

Tabela 2 – vir : SURS, Podatkovni portal SI-STAT. 

 

Zmanjšanje števila prebivalstva v občini ni posledica negativnega naravnega prirasta, saj 

število živorojenih ostaja skozi vsa leta (razen leta 2005) večje od števila umrlih. V letu 2017 

se je rodilo 52 otrok in umrlo 39 ljudi. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je posledično 

znašal 2,1 (v Sloveniji –0,1). Na zmanjšanje števila prebivalstva vplivajo selitve, saj je število 

tistih, ki so se iz občine odselili, večje od števila priseljenih vanjo. Leta 2017 se je iz Občine 

Šempeter-Vrtojba odselilo 452 ljudi, od tega 56 v tujino in 396 v druge občine po Sloveniji. 

Priseljenih v istem letu je bilo 363, od tega se jih je 56 priselilo iz tujine in 307 iz drugih 

slovenskih občin. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev je bil v letu 2017 negativen, znašal je 

–14,4 (v Sloveniji 0,6). Skupen prirast na 1.000 prebivalcev je prav tako negativen, to je –12,3 

(v Sloveniji 0,5).  
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Naravno in selitveno gibanje prebivalstva v Občini Šempeter-
Vrtojba leta 2017 

Število živorojenih 52 

Število umrlih 39 

Naravni prirast na 
1.000 prebivalcev 2,1 

Število priseljenih 363 

Število odseljenih 452 

Selitveni prirast na 
1.000 prebivalcev –14,4 

Skupni prirast na 
1.000 prebivalcev –12,3 

 Tabela 3 – vir : SURS, Podatkovni portal SI-STAT. 

 

Ker je selitveni prirast v Občini Šempeter-Vrtojba negativen, je zanimiv podatek o tem, kam 

se najpogosteje odseljujejo prebivalci Občine Šempeter-Vrtojba. Iz podatkov SURS za leto 

2017 je razvidno, da večina odseljenih ostaja v Sloveniji (to je 396 oseb oz. 87,6 % odseljenih 

iz občine), le manjšina prebivalstva se seli v tujino (to je 56 oseb oz. 12,4 % odseljenih iz 

občine). Med leti 2013, 2015 in 2017 ostajajo trendi priseljevanja oz. odseljevanja relativno 

nespremenjeni. V letu 2017 se je 268 prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba odselilo v eno 

izmed drugih goriških občin, 59 prebivalcev v Ljubljano in 69 prebivalcev v eno izmed ostalih 

slovenskih občin. Med odseljenimi v tujino se jih je največ odselilo v Nemčijo, Italijo, 

Bolgarijo, Avstrijo in Makedonijo (skupaj 34 oseb), sledijo ostale države EU-28 (8 oseb) in 

druge države (14 oseb). Na statističnem uradu ne zbirajo podatkov o namenu oz. razlogu 

odseljevanja prebivalstva. 
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Odseljeni prebivalci Občine Šempeter-Vrtojba po prihodnjem prebivališču 

Prihodnje prebivališče 2013 2015 2017 

Odseljeni v tujino – skupaj  41 65 56 

Italija 6 14 9 

Bolgarija 10 11 5 

Makedonija 6 9 3 

Avstrija 0 4 4 

Nemčija 3 3 13 

Ostale države EU-28* 4 7 8 

Ostale države nekdanje Jugoslavije 8 4 3 

Ostale države Evrope 2 8 3 

Ostale države 2 5 8 

Odseljeni v druge občine – skupaj 414 328 396 

Nova Gorica 178 130 160 

Ljubljana 62 62 59 

Miren-Kostanjevica 28 20 46 

Renče-Vogrsko 23 11 9 

Ajdovščina 16 7 18 

Brda 6 13 18 

Koper 15 8 10 

Piran 10 2 4 

Vipava 6 6 5 

Druge občine goriške regije 13 9 12 

Ostale slovenske občine 57 60 55 

Skupaj 455 393 452 

Tabela 4 – vir: SURS. 

 

Leta 2017 se je v Občino Šempeter-Vrtojba priselilo 363 oseb, od tega se jih je 56 (15,4 % 

izmed vseh priseljenih) priselilo iz tujine in 307 (oz. 84,6 % izmed vseh priseljenih) iz drugih 

slovenskih občin. Med slednjimi prednjačijo priseljene osebe iz Nove Gorice s 122 

priseljenimi, Ljubljane s 30 priseljenimi, ostalih goriških občin s 60 priseljenimi, Kopra, Pirana 

in ostalih slovenskih občin s 77 priseljenimi osebami. Med priseljenimi iz tujine se jih je 

največ priselilo iz Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Makedonije, Italije in s Kosova (skupaj 48 

oseb), sledijo še ostale države EU-28 (1 oseba) in druge države (7 oseb). Statistični urad ne 

razpolaga s podatki o razlogih za priseljevanje prebivalstva v posamezne občine, edini 

razpoložljiv podatek je razlog oz. namen priseljevanja tujcev v Slovenijo. Zadnji zbrani in 

razpoložljivi podatki so iz leta 2016, ki povedo, da se v Slovenijo priseljuje največ ljudi zaradi 

zaposlitve, sledijo združitev z družino, študij in drugi (nedefinirani ali neznani) razlogi. 
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Priseljeni v Občino Šempeter-Vrtojba po prejšnjem prebivališču 

Prejšnje prebivališče 2013 2015 2017 

Priseljeni iz tujine – skupaj  59 63 56 

Bosna in Hercegovina 16 11 19 

Bolgarija 8 16 3 

Makedonija 12 9 9 

Italija 5 12 11 

Kosovo 5 9 6 

Ostale države EU-28* 6 1 1 

Ostale države nekdanje Jugoslavije 2 1 3 

Ostale države Evrope 4 2 2 

Ostale države 1 2 2 

Priseljeni iz drugih občin – skupaj 341 295 307 

Nova Gorica 125 100 122 

Ljubljana 48 42 30 

Ajdovščina 25 18 12 

Miren-Kostanjevica 18 19 19 

Renče-Vogrsko 18 17 15 

Koper 13 6 9 

Brda 8 7 8 

Piran 6 13 5 

Vipava 6 8 3 

Kanal 7 2 3 

Druge občine goriške regije 10 11 18 

Ostale slovenske občine 57 52 63 

Skupaj 400 358 363 

Tabela 5 – vir: SURS. 

 

Občina Šempeter-Vrtojba se, tako kot preostali del razvitega sveta, srečuje z vplivom 

staranja prebivalstva. Na eni strani gre za naraščanje števila starejših ter podaljševanje 

njihove življenjske dobe, po drugi strani pa za zmanjšanje deleža delovno sposobnega 

prebivalstva, starega 15–64 let. Ne glede na to pa se število delovno aktivnega prebivalstva1 

povečuje iz leta v leto. Tako je bilo leta 2016 med prebivalci občine 2.384 delovno aktivnih, 

                                                      
 

 

1
 Delovno aktivno prebivalstvo so zaposlene in samozaposlene osebe skupaj (brez kmetov). (SURS, Podatkovni portal SI-

STAT) 
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leta 2017 pa 2.435. Občina Šempeter-Vrtojba se uvršča tudi med izrazito delovne2 občine v 

Sloveniji, saj število delovnih mest v občini, 5.215 delovnih mest v letu 2017, bistveno 

presega število delovno aktivnega prebivalstva, to je 2.435 delovno aktivnih prebivalcev v 

letu 2017. Delež delovno aktivnih oseb, ki imajo delovno mesto v občini prebivališča, se 

povečuje, a ostaja še vedno relativno nizko. V letu 2017 jih je bilo le 895 (36,76 %), preostalih 

1.540 (63,24 %) se vozi na delo v druge občine. 

 

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) v Občini Šempeter-Vrtojba 

  2013 2015 2017 

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov)  
po občini prebivališča 2.315 2.316 2.384 

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov), 
katerih delovno mesto je v občini prebivališča 858 824 895 

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov)  
po občini delovnega mesta 4.506 4.466 5.215 

Medobčinski delovni migranti  
po občini prebivališča 1.457 1.492 1.540 

Medobčinski delovni migranti  
po občini delovnega mesta 3.648 3.642 4.320 

Indeks delovne migracije 194,6 192,8 214,2 

Tabela 6 – vir: SURS, Podatkovni portal SI-STAT. 

 

Gospodarski potencial Občine Šempeter-Vrtojba predstavlja v letu 2016 kar 777 podjetij, 

število slednjih iz leta v leto počasi narašča (2012 – 743 podjetij, 2013 – 754 podjetij, 2014 – 

752 podjetij, 2015 – 769 podjetij). Iz navedenega je jasno, da gospodarski potencial občine 

narašča. Prav tako je mogoče opaziti ugodne trende na trgu dela, saj se število brezposelnih 

zmanjšuje, ne le na ravni Občine Šempeter-Vrtojba, temveč na nivoju države. Primerjava 

                                                      
 

 

2
 Za izrazito delovno občino je značilno, da je število vseh delovnih mest v občini za 16 % višje od števila delovno aktivnih 

prebivalcev te iste občine. Indeks delovne migracije izrazito delovne občine znaša 116,0 ali več, za zmerno delovne občine 
pa 96,0–115,9. Indeks delovne migracije v Občini Šempeter-Vrtojba leta 2017 znaša 214,2. Indeks delovne migracije (IDM) je 
razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni teritorialni enoti delovnega mesta in številom 
delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča, pomnoženo s 100. (SURS, Podatkovni portal SI-
STAT) 
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podatkov o številu brezposelnih3 med januarjem 2017 in januarjem 2018 pokaže, da se je 

brezposelnost znižala tako v Sloveniji, za 15,2 %, kot tudi v Občini Šempeter-Vrtojba, za 10,5 

% (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).  

Po podatkih zadnjega popisa leta 20154 (SURS) je bilo v Občini Šempeter-Vrtojba naseljenih 

2.141 stanovanj, nenaseljenih 337 (vseh stanovanjskih enot 2.478). Od tega je bilo 1.793 

stanovanj lastniških, le 130 najetih in kar 218 stanovanj je bilo zavedenih kot stanovanja z 

drugimi tipi lastništva5. Primerjava podatkov s popisom leta 2011 razkriva podobno sliko, kar 

pomeni, da bistvenih sprememb na področju stanovanjske dinamike ni bilo. Vpogled v 

trenutno stanje prostih stanovanj oziroma hiš za najem ali prodajo je mogoč preko oglasov 

nepremičninskih agencij. Iz analize ponudb na različnih spletnih straneh nepremičninskih 

agencij je mogoče ugotoviti, da je ponudb o prodaji ali najemu stanovanjskih enot 

zanemarljivo malo. Po podatkih SURS je razvidno, da je v občini stanovanjskih novogradenj 

malo: leta 2015 je bilo izdanih zgolj 7 dovoljenj za gradnjo stanovanjskih stavb, leta 2017 pa 

8 tovrstnih dovoljenj.  

 

  

                                                      
 

 

3
 Podatki o številu brezposelnih oseb se nanašajo na registrirane brezposelne osebe na Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje. 
4
 Naslednji popis bo navajal podatke za leto 2018. Podatki bodo objavljeni v letu 2019. 

5
 Stanovanja z drugim tipom lastništva ali t. i. uporabniška stanovanja so stanovanja, v katerih nihče od stanovalcev, ki 

stanovanje uporabljajo, ni lastnik, hkrati pa stanovanje ni najemno; lastniki takih stanovanj so lahko sorodniki, prijatelji ali 
druge osebe. Lastniki so lahko tudi pokojni sorodniki, kjer dedni postopki in vpisi v uradne evidence še niso zaključeni. 
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3. MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV IN PROGRAMOV V OBČINI 

ŠEMPETER-VRTOJBA 

 

Storitve in programi socialnega varstva so namenjeni občanom (posameznikom in družinam), 

ki se znajdejo v socialni stiski, in tistim osebam, ki se uvrščajo med ranljive skupine (invalidi, 

ljudje z nizkimi dohodki, brezposelne osebe, osebe s težavami v duševnem zdravju itd.) in 

potrebujejo določeno vrsto podpore oziroma pomoči. Slednjo se lahko zagotavlja kot 

materialno oziroma finančno podporo ali podporo v obliki organiziranih programov in 

storitev, ki preprečujejo nastanek socialnih stisk in težav (storitve socialne preventive) ali 

odpravljajo že obstoječe stiske in težave. 

Socialnovarstvene storitve po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) so prva 

socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini, institucionalno varstvo, vodenje in varstvo 

ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih 

delodajalcih. Prva socialna pomoč je namenjena vsem posameznikom, ki se znajdejo v stiski. 

Njen namen je prepoznavanje in opredelitev socialne težave, iskanje rešitev, predstavitev 

storitev, dajatev in obveznosti, ki sledijo izbrani storitvi. Osebna pomoč obsega svetovanje, 

urejanje in vodenje posameznika, ki se je znašel v socialni stiski, a je ob ustrezni strokovni 

pomoči zmožen normalnega življenja v svojem okolju. Pomoč družini obsega tri vrste pomoči: 

pomoč za dom, pomoč na domu in socialni servis. Pomoč za dom je strokovno svetovanje 

družini za urejanje odnosov med družinskimi člani in njeno normalno funkcioniranje. Pomoč 

na domu obsega socialno oskrbo starejših, invalidov in drugih oseb, katerim se s takšno 

obliko pomoči lahko (začasno) nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis nudi pomoč 

pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v 

drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za ponovno vključitev osebe v (normalno) 

vsakdanje življenje. Institucionalno varstvo je oblika pomoči v zavodu, drugi družini ali drugi 

organizirani obliki, ki upravičencu nadomesti ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. 

Prav zato obsega pomoč v obliki osnovne oskrbe, socialne oskrbe in zdravstveno varstvo. Do 

te oblike pomoči so upravičeni: otroci in mladostniki, prikrajšani za normalno družinsko 

življenje, otroci in mladostniki z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter odrasle osebe z 

motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 

pogoji je organizirana oblika varstva, namenjena odraslim invalidnim osebam, katerim daje 

možnost aktivnega vključevanja v delovno in širše družbeno okolje. Implicira pa tudi druge 

oblike varstva, ki uporabnikom in njihovim družinam omogočajo delovno in socialno 

aktivacijo. Pomoč delavcem pomeni pomoč pri reševanju osebnih težav v zvezi z delom ali 

zaradi prenehanja delovnega razmerja. 

Socialnovarstvene storitve in programi se izvajajo v okviru mreže javne službe in številnih 

nevladnih organizacij. Storitve v okviru javne službe izvajajo tako javni kot zasebni zavodi. 

Prvi so ustanovljeni s strani države ali občine, drugi pa morajo biti izbrani s strani Ministrstva 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) na podlagi 



12 

 
 

koncesije ali javnega razpisa. Državni in občinski proračun ter plačilo storitev s strani 

uporabnikov so viri financiranja, ki omogočajo izvajanje socialnovarstvene dejavnosti v 

okviru javne mreže. Pomembna pa so tudi finančna sredstva v obliki prispevkov dobrodelnih 

organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih organizacij in drugih donatorjev. 

Javno službo socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba izvajajo sledeči javni zavodi 

(sedež imajo v sosednji občini, Mestni občini Nova Gorica):  

- Center za socialno delo Nova Gorica (v nadaljevanju CSD Nova Gorica),  

- Dom upokojencev Gradišče (v nadaljevanju DU Gradišče), 

- Dom upokojencev Nova Gorica (v nadaljevanju DU Nova Gorica) in 

- Varstveno delovni center Nova Gorica (VDC Nova Gorica). 

V občini delujejo tudi številne nevladne organizacije, ki izvajajo programe, namenjene 

različnim ranljivim skupinam prebivalstva. Nekatere izmed njih imajo sedež oziroma enote 

locirane v Občini Šempeter-Vrtojba, spet druge v okoliških občinah. Bistvena ni lokacija 

enote, temveč dejstvo, da njihovo delovanje zajema tudi občane Občine Šempeter-Vrtojba. 

Občina jih v ta namen dodatno sofinancira. Vsako leto izda Javni razpis za sofinanciranje 

socialno-humanitarnih dejavnosti, ki je namenjen sofinanciranju programov prostovoljnih in 

neprofitnih organizacij. Od leta 2012 dalje namenja tem dejavnostim 22.200 EUR letno. V 

letu 2018 se je iz teh sredstev financiralo kar 32 društev in drugih organizacij, ki izvajajo 

različne socialnovarstvene in zdravstvene programe v korist invalidov, oseb z motnjo v 

duševnem razvoju, žensk in otrok, ki so žrtve nasilja, uporabnikov prepovedanih drog, 

obolelim za različne kronične bolezni itd. 

 

3.1. PRAVNA PODLAGA ZA DELOVANJE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA NA PODROČJU 

SOCIALNEGA VARSTVA 

 

3.1.1. Zakoni, statut, odloki in drugi splošni akti 

 

Občina Šempeter-Vrtojba skladno z 21. členom 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 

in 11/18 – ZSPDSLS-1) in s 6. členom Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS 

5/2018) samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge). Med te sodijo 

tudi naloge s področja socialnega varstva. 

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, 54/17 in 21/18 – ZNOrg) v 11. členu navaja storitve, namenjene 

odpravljanju socialnih stisk in težav: prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
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=2007-21-1207
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=2018-01-0887
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institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in pomoč 

delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih. Normative in standarde za izvajanje 

naštetih storitev predpiše področni minister v obliki podzakonskih aktov: 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

45/10), 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list 

RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev 

(Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C 

in 42/15). 

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) občinam nalaga obveznost kritja 

višine oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega 

pomočnika, stroškov za znižano plačilo vrtca, prispevka za obvezno zdravstveno 

zavarovanje ter subvencije najemnine upravičencem. 

Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 

88/16 in 31/18) podaja zakonsko podlago za dodeljevanje denarne socialne pomoči in 

varstvenega dodatka ter določa pogoje, pod katerimi občina nastopa v zapuščinskih 

postopkih pri upravičencih, ki jim je (do)plačevala oskrbne stroške ali pravico do družinskega 

pomočnika. 

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 

ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) ureja sistem financiranja občin s ciljem zagotavljanja 

državljanom enakopravnejše možnosti za zadovoljevanje njihovih skupnih potreb in 

interesov v občinah. 

V 154. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 

45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 

27/17) so določene pristojnosti občine na področju urejanja stanovanjske problematike:  

- sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program; 

- zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter 

stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 

ogroženih oseb; 

- spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj; 

- zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi 

stanovanja; 

- zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško 

in normativno politiko; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3814
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4596
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1762
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.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
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- sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz 

njenih lokalnih posebnosti, vključno z zunanjim videzom stanovanjskih stavb; 

- vodi register stanovanj. 

Občina zagotavlja pridobivanje najemnih in lastnih stanovanj zlasti: 

- s soinvestitorstvom s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, 

- z rentnim odkupom stanovanj in njihovim oddajanjem v najem, 

- z najemom stanovanj na trgu z namenom oddajanja upravičencem do neprofitnih 

stanovanj, pri čemer občina določi podrobnejša merila njihovega najema in 

podnajema, 

- s prodajo stanovanj na časovni zakup (finančni lizing), 

- s sovlaganjem javnih in zasebnih investitorjev in podobno, 

- s sredstvi državnega proračuna, 

- s sredstvi, namenjenimi za regionalni razvoj ter razvoj podeželja, 

- s sredstvi Evropske unije in podobno. 

 

Področje socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba je urejeno tudi s sledečimi internimi 
akti občine: 
 

- Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šempeter-Vrtojba 

(Uradni list RS, št. 23/18), 

- Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu (Uradni list RS, št. 5/18), 

- Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2017/2018 (Uradni list RS, št. 

55/17),  

- Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 71/16),  

- Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 72/12 in 64/18),  

- Pravilnik o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter-

Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/12, 102/12), 

- Pravilnik o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in 

izobraževanja in na drugih področjih (Uradni list RS, št. 113/06),  

- Sklep o ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, 

št. 1/04), 

- Pravilnik o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Šempeter-Vrtojba 

(Uradni list RS, št. 14/01, 33/06, 125/08, 96/09) in 

- Sklep o vzpostavitvi centra za dnevne aktivnosti starejših občanov in financiranje 

zaposlitve animatorja (Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba). 

 

 

http://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=70491&obcina=%c5%a0EMPETER-VRTOJBA
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Pomembnejši zakoni s področja socialnega varstva so še: 

- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10), 

- Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 

prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM), 

- Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 

99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 

– ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17), 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 

40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 

ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 

- Zakon o starševstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – 

ZUPJS-G in 14/18), 

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14), 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – 

ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 

- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 

41/83, Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 

40/11 – ZSVarPre-A), 

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 

- Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.), 

- Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18). 

 

3.1.2. Nacionalni programi in strategije 

 

Dokumenti, ki se oblikujejo skladno z demografskimi spremembami ter s socialnimi in z 

drugimi potrebami slovenske družbe, so nacionalni programi in strategije:  

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list 

RS, št. 39/13) opredeljuje razvoj sistema socialnega varstva v Sloveniji, s katerim skuša 

država odgovoriti oziroma ukrepati na povečanje socialnih in demografskih problematik v 

družbi. 

Trije ključni cilji programa so: 

1. zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih 

in ranljivih skupin prebivalstva, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0408
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2. izboljšanje pestrosti in večja dostopnost do storitev in programov ter 

3. izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči. 

Izvajanje sistema socialnega varstva je v domeni države, lokalnih skupnosti ozirom občin, 

institucij socialnega zavarovanja, javnih, zasebnih neprofitnih in nevladnih organizacij ter 

drugih (posamezniki, družina, organizacije za samopomoč itd.). Pomemben poudarek 

programa je razvoj podpornih mehanizmov in spodbud za občine, da bodo lahko v večji meri 

sooblikovale socialni položaj občanov ter se ustrezno odzivale na njihove potrebe in stiske. 

Občine si tako lahko same določijo cilje in socialnovarstvene programe, ki jih bodo finančno 

podprle. V ta namen bodisi izhajajo iz regijskih izvedbenih planov bodisi oblikujejo svoj lasten 

planski dokument.  

Vlada Republike Slovenije je sprejela prvi izvedbeni načrt (sprejeta morata biti dva) – 

Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2017–

2018, v katerem so navedeni prednostna področja, ukrepi in sredstva za posamezno 

področje oziroma projekt. 

Kot odgovor na hitro spreminjanje starostne strukture prebivalstva (podaljševanje 

pričakovane življenjske dobe in naraščanje deleža starejših od 65 let) je Vlada RS sprejela 

Strategijo dolgožive družbe (Vlada RS). Ta uvaja nov koncept – aktivno staranje, ki temelji na 

štirih stebrih oziroma sklopih: 

1. Trg dela (delovna aktivnost) in izobraževanje: spodbujanje daljše delovne aktivnosti 

starejših; zagotavljanje dohodkovne varnosti za mlade in njihovo osamosvajanje; 

spodbujanje priseljevanja za potrebe zaposlovanje in zmanjšanja neskladij na trgu 

dela; zmanjšanje odseljevanja državljanov Slovenije; prilagajanje delovnih mest in 

delovnega časa starejši delovni sili; spodbujanje prenosa znanja med generacijami in 

spodbujanje ustvarjalnosti na delovnem mestu; vzpostavitev sistemskih možnosti za 

stalno izobraževanje itd. 

2. Samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij: spodbujanje zdravega načina 

življenja vseh generacij; oblikovanje politik in programov za promoviranje zdravega 

življenjskega sloga, preventivo in zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja; okrepitev 

področja telesnega in duševnega zdravja; oblikovanje posebnih programov za 

preprečevanje oviranosti pri starejših in zgodnje odkrivanje nevrodegenerativnih 

bolezni; oblikovanje novih sistemov socialne zaščite; strukturna reforma 

pokojninskega sistema; vzpostavitev učinkovitega sistema dolgotrajne oskrbe, tudi s 

spodbujanjem samoupravnih lokalnih skupnosti k zagotavljanju programov in storitev 

za zadovoljevanje potreb po dolgotrajni oskrbi na domu itd. 

3. Vključenost v družbo: medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, spodbujanje 

medsebojne pomoči znotraj in zunaj družine; zmanjševanje materialne prikrajšanosti 

za zagotovitev pravičnosti in enake dostopnosti; povečanje digitalne pismenosti in 

izboljšanje cenovne dostopnosti in e-znanja starejših; večja informiranost starejših in 
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zmanjšanje diskriminatornih praks in nasilja; spodbujanje prostovoljstva, ljubiteljskih 

dejavnosti, političnega in civilnega udejstvovanja med vsemi generacijami.  

4. Oblikovanje okolja za aktivno staranje: spodbujanje neformalne oskrbe, prilagajanje 

bivalnega prostora ter oblikovanje drugačnih institucionalnih in skupinskih oblik 

bivanja; prilagoditve prometne infrastrukture. 

Strategija predstavi tudi mednarodni projekt »Starosti prijazna mesta«, ki podeljuje mestom 

naziv dostopnega in vključujočega urbanega okolja, ki promovira zdravo in aktivno starost ter 

medgeneracijsko sožitje. Poudarja se, da so »starosti prijazna mesta« primerna za bivanje 

vseh generacij in posameznih skupin ljudi (invalidi, družine itd.).  

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Uradni list RS, št. 92/15) 

opredeljuje stanovanjsko problematiko v državi ter oblikuje aktivno stanovanjsko politiko, 

katere glavni vodili sta načelo javnega interesa ter dolgoročno zagotavljanje enakih možnosti 

in kakovosti bivanja za vse prebivalce. Posebno pozornost pa program namenja mladim, 

starejšim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva. 

Ker so nekatere lokalne skupnosti javni najemni stanovanjski fond zmanjševale z odprodajo 

stanovanj, predvideva stanovanjski program ureditev zakonodaje, s katero se bo v 

prihodnosti ohranjal najemni stanovanjski fond na način, da bo za vsako prodano javno 

najemno stanovanje potrebno zagotoviti najmanj eno novo javno najemno stanovanje. 

Glede bivalnih enot, ki so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih težav ranljivih 

skupin prebivalstva, bodo morale občine oziroma lokalne skupnosti pri pridobivanju novih 

bivalnih enot prispevati svoj vložek v obliki komunalno opremljenih zemljišč oziroma 

primernih stanovanjskih površin, potrebnih prenove. Z omenjenim programom država tudi 

priznava občinam pristojnost za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni. 

Nacionalni programi in strategije se oblikujejo na različnih področjih, skladno s potrebami oz. 

problematikami, ki zadevajo slovensko družbo. Bistvena konceptualna novost obravnave 

obstoječih družbenih pojavov pa je v zavedanju, da je vsak problem potrebno reševati 

medresorsko, s socialnega, z zdravstvenega, s finančnega, z gospodarskega, s 

stanovanjskega, z izobraževalnega in z zaposlitvenega vidika.  

Nekateri aktualni nacionalni programi so še: 

- Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za 

obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1), 

- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 

90/13), 

- Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 

(Uradni list RS, št. 25/14), 

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za 

družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16), 
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- Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (Uradni list RS, 

št. 24/18),  

- Resolucija o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« (Uradni 

list RS, št. 15/18). 

3.2. IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 

 

Organizacije oz. javni zavodi, ki zagotavljajo uveljavljanje temeljnih pravic na področju 

socialnega varstva prebivalcem Občine Šempeter-Vrtojba, imajo sedež v sosednjem mestu, v 

Novi Gorici, ki predstavlja upravno središče Mestne občine Nova Gorica ter širše (goriške) 

regije. 

 

3.2.1. Center za socialno delo Nova Gorica 

 

CSD Nova Gorica je javni socialnovarstveni zavod, ki deluje od leta 1962 ter predstavlja 

največji in najstarejši center za socialno delo na območju Primorske. Ustanovitelj zavoda je 

Republika Slovenija (v nadaljevanju RS), ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje 

Vlada RS. CSD Nova Gorica je krajevno pristojen za izvajanje socialnovarstvene dejavnosti na 

območju Upravne enote Nova Gorica, ki vključuje 6 občin: Mestno občino Nova Gorica, 

Občino Brda, Občino Kanal ob Soči, Občino Miren-Kostanjevica, Občino Renče-Vogrsko in 

Občino Šempeter-Vrtojba.  

Naloga CSD je organiziranje in izvajanje dejavnosti, s katerimi preprečuje ali odpravlja ali 

blaži socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva ter koordinira 

socialne akcije v lokalnem okolju. Pomembna dejavnost centra je tudi sodelovanje z drugimi, 

vladnimi in nevladnimi, inštitucijami oz. izvajalci socialnovarstvenih storitev. Temeljno 

poslanstvo CSD Nova Gorica pa je zagotavljati uporabnikom kakovostne storitve, skladno s 

predpisi in Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu. 

Naloge, ki jih izvaja CSD Nova Gorica, so: 

- denarni prejemki, subvencije, znižana plačila in oprostitev plačila socialnovarstvenih 

storitev, 

- uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 

- starševsko varstvo in družinski prejemki, 

- varstvo otrok in družine: področje dela z otroki in mladostniki ter delo z družino, 

- varstvo odraslih: priznanje statusa odrasle invalidne osebe, skrbništvo in varstvo 

odraslih, 

- socialnovarstvene storitve: prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za 

dom in preventiva,  
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- regijska koordinacija za obravnavo nasilja v družini, 

- koordinacija izvajanja nadomestne kazni zapora in izvrševanja nalog v splošno korist, 

- regijska koordinacija vladnih in nevladnih organizacij na območju UE Nova Gorica za 

obravnavo v skupnosti, 

- interventna služba, 

- skupina za samopomoč Sokoli, namenjena ljudem s težavami v duševnem zdravju, z 

alkoholizmom in tistim, ki so zaključili ambulantno zdravljenje, 

- dejavnost Kriznega centra za otroke in mladostnike 10-ka, 

- Dnevni center Žarek, namenjen otrokom in mladostnikom, ki se srečujejo z 

raznovrstnimi težavami (doma, v šoli, pri socialni integraciji itd.), 

- program Prostovoljno socialno delo, 

- projekt socialna aktivacija, 

- dejavnost učne baze za Fakulteto za socialno delo, Fakulteto za upravo in Fakulteto za 

uporabne družbene študije in nudenje prakse dijakom in študentom, 

- od leta 2018 sodelovanje v pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja 

tveganja in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije (SOPA). 

Vlada RS je v okviru reorganizacije centrov za socialno delo sprejela Sklep o ustanovitvi 

Centra za socialno delo Severna Primorska (Uradni list RS, št. 30/18). Z dnem 1. 10. 2018 se 

bodo CSD Nova Gorica, CSD Ajdovščina, CSD Idrija in CSD Tolmin združili v nov pravni subjekt. 

CSD Severna Primorska bo imel sedež v Novi Gorici, posloval pa bo tudi zunaj sedeža, na 

naslovih dosedanjih centrov za socialno delo, ki bodo postali enote CSD Severna Primorska. 

CSD Nova Gorica se v letu 2018 intenzivno pripravlja na reorganizacijo centra. 

 

3.2.2. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica 

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) je javni zavod, ki deluje 

enotno za območje celotne države. Njegovo delovanje poteka na treh ravneh, in sicer na 

sedežu Zavoda in Centralne službe v Ljubljani ter v območnih službah z uradi za delo, ki so 

locirani v vseh upravnih enotah po Sloveniji. 

Območna služba Nova Gorica koordinira delovanje Urada za delo Ajdovščina, Urada za delo 

Idrija, Urada za delo Nova Gorica in Urada za delo Tolmin. Prebivalci Občine Šempeter-

Vrtojba spadajo pod okrilje Urada za delo Nova Gorica, ki pokriva obenem tudi prebivalce 

Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica 

in Občine Renče-Vogrsko. 

Dejavnosti ZRSZ so usmerjene k povečanju zaposljivosti in zmanjšanju brezposelnosti ter 

nudenju podpore in pomoči delodajalcem pri iskanju ustrezne delovne sile. To pomeni, da so 

uporabniki storitev ZRSZ brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno 
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pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov 

zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost (portal ZRSZ). 

Uradi za delo brezposelnim nudijo: 

- posredovanje v zaposlitev, 

- uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, 

- informiranje in svetovanje (tudi e-svetovanje) s področij: zaposlovanje, poklic, 

rehabilitacija in zdravstvo, 

- pridobivanje dodatnih veščin in znanj za povečanje možnosti za zaposlitev, 

- spodbujanj zaposlovanja in samozaposlovanja, 

- posredovanje informacij o možnostih vključitve v programe Aktivne politike 

zaposlovanja, programe za mlade, javna dela in druge programe, 

- posredovanje informacij o možnostih zaposlovanja v Evropski uniji in storitvah 

omrežja EURES. 

Uradi za delo nudijo sledeče storitve delodajalcem: 

- prijavo prostih delovnih mest, 

- napotitev ustreznih kandidatov iz evidenc brezposelnih oseb, 

- informiranje in svetovanjem o možnostih koriščenja subvencij, ukrepov aktivne 

politike in drugih ugodnosti. 

 

3.2.3. Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje – Območna enota Nova Gorica 

 

Delovanje Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) – Območna 

enota Nova Gorica temelji na Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 

RS, št. 96/2012), ki pomeni uresničitev ustavne pravice do socialne varnosti. Država ureja 

obvezno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter 

skrbi za zagotavljanje pravic s tega naslova. Z vključitvijo v pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje se s plačevanjem prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti 

zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti ter druge pravice (portal ZPIZ). 

ZPIZ ima status javnega zavoda in je organiziran za celotno območje Republike Slovenije. 

Svojo dejavnost izvaja na sedežu v Ljubljani ter zunaj sedeža v posameznih organizacijskih 

enotah: v devetih območnih enotah (med njimi je tudi Območna enota Nova Gorica), štirih 

izpostavah in štirih krajevnih pisarnah. 

Delovna področja ZPIZ – Območne enote Nova Gorica so: 

- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

- matična evidenca o zavarovancih, 
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- nakazovanje pokojnin in 

- mednarodno zavarovanje. 

 

3.2.4. Institucionalno varstvo starejših  

 

Celodnevno institucionalno varstvo starejših v bližini Občine Šempeter-Vrtojba zagotavljajo 

Dom upokojencev Nova Gorica, dislocirana enota Doma upokojencev Nova Gorica – Dom 

Podsabotin (kapaciteta obeh domov je 319 oseb), Dom upokojencev Gradišče (kapaciteta je 

143 oseb) in Medichotel (kapaciteta je 70 oseb) – dom za starejše s podeljeno koncesijo za 

opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše. Osnovna dejavnost 

domov za starejše je institucionalno varstvo starejših odraslih oseb, kot je opredeljeno v 

Zakonu o socialnem varstvu. 

DU Gradišče in DU Nova Gorica delujeta kot javna socialnovarstvena zavoda. Sodita v mrežo 

javnih zavodov, katerih ustanovitelj je država, ustanoviteljske pravice pa izvaja Vlada 

Republike Slovenije.  

DU Gradišče in Medichotel zagotavljata storitev celodnevnega institucionalnega varstva 

starejših. DU Nova Gorica pa zagotavlja različne socialnovarstvene storitve in programe: 

- celodnevno institucionalno varstvo v matični enoti DU Nova Gorica in Doma 

Podsabotin v Goriških Brdih,  

- dnevno varstvo starejših v matični enoti DU Nova Gorica in Hiši dobre volje v Mirnu,  

- socialna oskrba na domu oz. storitev pomoči družini na domu v sklopu Centra za 

pomoč na domu in 

- drugi programi v skupnosti, to so centri za dnevne aktivnosti starejših: Center za 

dnevne aktivnosti starejših v Šempetru in Medgeneracijsko središče Nova Gorica.  

V DU Nova Gorica in Domu Podsabotin se nahaja varovani oddelek – oddelek, prilagojen 

osebam, obolelim za demenco. V Domu Podsabotin je soba za začasne namestitve, v DU 

Nova Gorica pa soba za krizne sprejeme. Vsi našteti domovi so polno zasedeni, kar pomeni, 

da je za namestitev v dom oblikovana čakalna vrsta: najbolj problematično je obdobje 

čakanja za namestitev na varovani oddelek, ki naj bi po ocenah DU Nova Gorica v letu 2017 

znašala približno leto in pol ali več za ženske in nad pol leta za moške. 

Skladno z načeli ReNPSV 13–20 zavod DU Nova Gorica daje vse večji poudarek na razvoj 

programov v skupnosti. Vse bolj priljubljena oblika socialnega varstva med starejšimi je 

dnevno varstvo. Hiša dobre volje v Mirnu na dnevni ravni sprejme do 20 uporabnikov, dnevni 

center DU Nova Gorica pa 12 uporabnikov. Obe enoti sta polno zasedeni. Proti koncu leta 

2018 pa odpira vrata nov dnevni center za starejše, in sicer Hiša dobre volje v Desklah (v 

Občini Kanal ob Soči).  
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Centri dnevnih aktivnosti predstavljajo podporne programe, s katerimi DU Nova Gorica 

mlajšim, še povsem samostojnim upokojencem zagotavlja ohranjanje in krepitev socialne 

mreže, medgeneracijsko druženje in povezovanje ter aktiven življenjski slog. Gre za 

brezplačne aktivnosti, ki se jih ljudje poljubno udeležujejo. Udeležba na aktivnostih Centra za 

dnevne aktivnosti starejših v Šempetru in Medgeneracijskega središča Nova Gorica variira iz 

dneva v dan, glede na letni čas in vrsto dejavnosti. 

Med zelo dobro razširjene socialnovarstvene storitve v skupnosti pa lahko štejemo tudi 

socialno oskrbo na domu, ki jo zagotavlja Center za pomoč na domu pod okriljem DU Nova 

Gorica. Iz podatkov z dne 31. 12. 2017 je razvidno, da je bilo v storitve pomoči na domu 

vključenih 405 uporabnikov iz šestih občin, samo iz Občine Šempeter-Vrtojba jih je bilo 

vključenih 56.  

 

3.2.5. Varstveno delovni center Nova Gorica 

 

VDC Nova Gorica je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije leta 2005. Danes 

izvaja naslednje socialnovarstvene in zdravstvene storitve: 

- storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 

- storitev institucionalnega varstva (celodnevno, 16-urno in dnevno institucionalno 

varstvo) in 

- zdravstveno negovalne storitve in rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko 

poškodbo in z okvaro gibalnega aparata. 

Upravičenci do storitev VDC Nova Gorica so odrasle osebe z razvojno motnjo in odrasle 

osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in z okvaro gibalnega aparata. Vključujejo se lahko 

v eno izmed sledečih enot: 

- Enota Solkan izvaja socialnovarstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji, v katero je lahko vključenih 18 uporabnikov z zmerno in s težjo 

motnjo v duševnem razvoju. 

- Enota Stara Gora izvaja storitve institucionalnega varstva za odrase osebe z zmerno, s 

težjo in s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju in s kombiniranimi motnjami 

ter za odrasle osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. V institucionalnem 

varstvu je nameščenih 77 uporabnikov. Izvaja se tudi socialnovarstvena storitev 

vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 63 uporabnikov s pridobljeno 

možgansko poškodbo ter z motnjo v duševnem razvoju. 

- Goriški center izvaja dve obliki socialnovarstvenih storitev, in sicer institucionalno 

varstvo v obliki bivalnih skupin za 26 uporabnikov in storitev vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji za 53 uporabnikov. 
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- Stanovanjska skupina Ledine nudi namestitev 5 uporabnikom. Načrtovana je tudi 

nova bivalna enota na Trnovem. 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero 

se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih 

oseb do storitve, ki tem osebam skladno z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega 

vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje.  

VDC Nova Gorica si z oblikovanjem palete raznovrstnih storitev prizadeva zagotoviti enake 

možnosti za kvalitetno življenje svojih uporabnikov ter zadostiti njihovim raznovrstnim 

potrebam in zmožnostim s poudarkom na spodbujanju samoiniciativnosti in samostojnosti 

uporabnikov.  

 

3.2.6. Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica 

 

Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica je javni zavod, ki deluje v okviru javne 

zdravstvene mreže na primarni ravni. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega 

osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Skladno z Zakonom o zdravstveni 

dejavnosti je občina oz. mesto ustanovitelj mreže javnih zdravstvenih zavodov in jim zato 

zagotavlja tudi materialne pogoje za delo. Ustanoviteljice zavoda so Mestna občina Nova 

Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica in Občina Šempeter-

Vrtojba. Dejavnost Zdravstvenega doma Nova Gorica pa se izvaja tudi na območju Občine 

Renče-Vogrsko. Pod okrilje Zdravstvenega doma – osnovno varstvo Nova Gorica spadajo tudi 

ambulante na Dobrovem, v Kanalu, Kostanjevici na Krasu, Braniku, Renčah in Šempetru pri 

Gorici. 

Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica izvaja preventivne in kurativne storitve ter 

samoplačniške storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva ter tako spodbuja ljudi 

k zdravemu življenjskemu slogu, daljši in kakovostnejši življenjski dobi ter posredno k 

večjemu zadovoljstvu ljudi v skupnosti. 

Ambulante in službe (kurativni programi), ki jih zagotavlja Zdravstveni dom – osnovno 

varstvo Nova Gorica v enoti Šempeter pri Gorici, so: ambulante družinske in splošne 

medicine, ginekološka ambulanta, dispanzer za otroke in šolarje, patronažna služba, 

fizioterapija in laboratorij. V ostalih enotah zagotavljajo še druge kurativne programe, kot so: 

fiziatrija, medicina dela, prometa in športa, ultrazvočna diagnostika, očesna ambulanta, 

ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes, psihiatrija, dermatovenerologija, center za 

mentalno zdravje, priprava na porod in starševstvo, center za krepitev zdravja, zdravljenje 

odvisnosti, laboratorijska diagnostika, reševalna služba, služba nujne medicinske pomoči in 

mrliško pregledna služba. 
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V Zdravstvenem domu – osnovno varstvo Nova Gorica dajejo velik poudarek tudi raznim 

preventivnim programom, tako na področju telesnega kot tudi duševnega zdravja. 

Preventivni programi, ki jih že izvajajo, so: Skupaj za družbo zdravja – cepljenje, cepljenje 

otrok, preprečevanje okužbe s HPV, ZORA – Državni program zgodnjega odkrivanja 

predrakavih sprememb materničnega vratu, Gripa – kako se zavarovati pred njo in kako 

ukrepati, če zbolimo, SVIT-ova kontaktna točka in DORA – državni presejalni program za raka 

dojk. 

V Občini Šempeter-Vrtojba osnovno zdravstveno dejavnost v obliki ambulante družinske in 

splošne medicine zagotavljata tudi dva zasebna zdravnika s koncesijo, lekarniško dejavnost 

pa izvajata javni zavod Goriška lekarna Nova Gorica in zasebna lekarna s podeljeno koncesijo 

Lekarna Nova.  

Dostopnost osnovne zdravstvene in lekarniške dejavnosti v občini prispeva k večjemu 

občutku varnosti in zadovoljstva. 

 

3.2.7. Zdravstveni dom – zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 

 

Zdravstveni dom – zobozdravstveno varstvo Nova Gorica je javni zavod, ki izvaja dejavnosti 

splošnega zobozdravstva, mladinskega zobozdravstva, specialistične zobozdravstvene 

dejavnosti (otroško, mladinsko in preventivno zobozdravstvo, stomatološka protetika, oralna 

kirurgija, zobna in čeljustna ortopedija), dejavnosti zobotehničnega laboratorija in zobnega 

rentgena, prodaje zdravstvenih storitev na trgu, programov za zdravo življenje in druge 

dejavnosti, za katere je zavod registriran. Ustanoviteljice zavoda so: Mestna občina Nova 

Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Brda, Občina Kanal ob 

Soči in Občina Renče-Vogrsko.  

Tudi dejavnost zobozdravstva izvajajo zobozdravniki s podeljeno koncesijo. V Občini 

Šempeter-Vrtojba delujeta dva koncesionarja na tem področju. 

Izvajanje storitve zobozdravstva v Šempetru pri Gorici prispeva k hitrejši in lažji dostopnosti 

teh storitev občanom Občine Šempeter-Vrtojba. 

 

3.2.8. Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica 

 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica je javni zavod, ki izvaja zdravstveno 

dejavnost na sekundarni ravni (obsega specialistične ambulante in bolnišnično dejavnost) za 

območje Upravne enote Nova Gorica, Upravne enote Ajdovščina in Upravne enote Tolmin. 
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Pridobila je tudi naziv učnega zavoda za strokovno usposabljanje dijakov in študentov na 

področju zdravstva in medicine.  

Ustanovitelj Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica je Republika Slovenija, 

ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Predstavlja 

najmlajšo ustanovljeno bolnišnico na slovenskih tleh, katere delovanje se je pričelo leta 

1956, danes pa predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo širše goriške regije. Svoje mesto 

je našla v samem središču mesta Šempeter pri Gorici.  

Zagotavljanje bolnišnične oskrbe in urgentne ambulante v samem središču mesta je vsekakor 

prednost za prebivalce Občine Šempeter-Vrtojba. Neposredna bližina in hiter dostop do 

medicinske pomoči pripomoreta k večjemu občutku varnosti in zadovoljstva. 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA 

SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA 

 

4.1. PRISTOJNOSTI IN NALOGE OBČIN NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 

 

Občina Šempeter-Vrtojba mora občanom, skladno z 99. členom ZSV, iz svojih proračunskih 

sredstev zagotavljati: 

- pomoč družini na domu,  

- stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec 

delno ali v celoti oproščen plačila, 

- pravico do družinskega pomočnika, 

- razvojne in dopolnilne programe, pomembne za občino in sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami, 

- pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina). 

Na podlagi Pravilnika o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Šempeter-Vrtojba, 

Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list RS, 

št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16 in 31/18) ter 21. in 29. člena Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 76/08, 100/08 – Odl. 

US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) Občina Šempeter-Vrtojba 

zagotavlja občinsko denarno pomoč upravičenim prebivalcem občine. 

 

4.2. POMOČ DRUŽINI NA DOMU 

 

4.2.1. Vsebinska opredelitev 

 

Pomoč družini na domu predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev oziroma oblik 

pomoči družini. Obsega pa storitev oskrbe na domu ter mobilno pomoč.  

Pomoč na domu kot socialna oskrba je storitev, ki se izvaja na domu upravičenca. 

Namenjena je osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje doma, a se 

zaradi starosti, hude invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami. 

Prav tako jim tega ne zmorejo zagotavljati njihovi svojci. Gre za različne oblike praktične 

pomoči, ki upravičencem omogočijo podaljšano bivanje doma in posledično kasnejšo 

namestitev v institucionalno varstvo, drugo družino ali drugo organizirano obliko (MDDSZ 

2012). Prav tako pomeni delno razbremenitev svojcev v skrbi za starejšo, invalidno ali 

kronično bolno osebo. 

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.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1406
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Skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev se storitev 

prilagodi potrebam posameznika. Zajema pa lahko sledeče sklope opravil: 

1. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri 

oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih 

življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov. 

2. Gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega 

pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje 

uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 

postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.  

3. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje 

socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 

opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca 

ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.  

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh 

različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka. Po Pravilniku so upravičenci do socialne 

oskrbe na domu osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno 

organizirano pomočjo drugih oseb ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko 

funkcionirajo v svojem bivalnem okolju. Pod temi pogoji so upravičenci do storitev socialne 

oskrbe na domu: 

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso 

sposobne za popolnoma samostojno življenje, 

- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če 

stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 

- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za 

opravljanje večine življenjskih funkcij,  

- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 

statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne 

pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, 

- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali s težko in z najtežjo motnjo v 

duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.  

Pomoč družini na domu izvajajo lahko javni zavodi ali zasebni zavodi s koncesijo, v domeni 

občine pa je vzpostavitev te storitve in njeno sofinanciranje za občane, in sicer najmanj v 

višini 50 % ekonomske cene storitve.  
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4.2.2. Analiza obstoječega stanja 

 

Tabela 7 – vir: Občina Šempeter-Vrtojba 

 

V Občini Šempeter-Vrtojba izvaja storitve pomoči na domu Center za pomoč na domu, ki 

deluje pod okriljem Doma upokojencev Nova Gorica od leta 2016. Pred tem je to isto 

dejavnost izvajal Center za socialno delo Nova Gorica. Občina vsako leto izda sklep o 

določitvi cene storitve pomoči družini na domu. Sklep, izdan leta 2018, določa, da znaša 

ekonomska cena, izračunana na efektivno uro storitve, 19,35 EUR. Ekonomska cena je v 

primerjavi z lanskoletno višja zaradi dodatne pol zaposlitve, zakonske uskladitve plač 

oskrbovalk in višjega regresa v skladu s predpisi ter zaradi večjega števila opravljenih 

kilometrov v letu 2017. Ne glede na to pa subvencija s strani občine znaša 81,91 % 

ekonomske cene storitve, kar je 0,16 % več kot v lanskem letu. Uporabnik tako plača 3,50 

EUR na uro, kar znaša 18,09 % ekonomske cene. Cena za uporabnika na uro storitve se je 

zvišala za 0,40 EUR. 

Kljub zvišanju cene za uporabnike v letu 2018 pa ostaja ta relativno nizka, najnižja med 

občinami6, katerih storitve socialne oskrbe zagotavlja isti izvajalec, to je Dom upokojencev 

Nova Gorica. Primerjava cene (cena, ki jo plača uporabnik) na uro storitve pomoči na domu 

ob delavnikih v Občini Šempeter-Vrtojba s povprečno ceno v Sloveniji v letu 2016 jasno 

nakazuje, da je cena za uporabnike v Občini Šempeter-Vrtojba (3,10 EUR) bistveno nižja od 

povprečne cene na ravni države (5,11 EUR) (Inštitut RS za socialno varstvo 2017b, 26). 

Subvencioniranje storitve s strani občine omogoča vključitev širšega kroga prebivalstva, zlasti 

med starejšimi, katerih socialni položaj, zaradi nizkih pokojnin, ostaja zaskrbljujoč. Slab 

                                                      
 

 

6
 Center za pomoč na domu, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Dom upokojencev Nova Gorica, nudi 

storitev socialne oskrbe na domu v 6 občinah, in sicer v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob 
Soči, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba. 

2015 2016 2017 2018

Ekonomska cena storitve na uro (EUR) 17,50 16,59 16,99 19,35

Delež subvencije občine k ekonomski ceni (%) 82,28 81,31 81,75 81,91

Delež subvencije občine v primerjavi z letom prej (%) ‒0,66 ‒0,97 0,44 0,16

Delež uporabnika za plačilo (%) 17,71 18,69 18,25 18,09

Cena za uporabnika na uro (EUR) 3,10 3,10 3,10 3,50

Cena storitve pomoči družini na domu v Občini Šempeter-Vrtojba
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socialni položaj starejših se najbolj izrazito kaže pri stopnji tveganja revščine7. Leta 2016 je v 

Sloveniji tvegalo revščino kar 13,9 % celotne populacije, med starimi 65 let in več pa 17,6 %. 

Posebej problematična skupina so ženske, stare 65 let in več, ki živijo same (Inštitut RS za 

socialno varstvo 2017, 40). Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 

socialnovarstvenih storitev pa omogoča dodatne oprostitve pri plačilu storitve socialne 

oskrbe. Krajevno pristojni center za socialno delo v tem primeru določi mejo socialne 

varnosti upravičenca in drugih zavezancev za plačilo ter določi višino stroškov, ki jih mora 

doplačati občina, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče. V Občini Šempeter-Vrtojba se 

takšna oblika doplačil trenutno ne izvaja, saj s strani pristojnega centra za socialno delo ni 

prejela nobene odločbe v ta namen, kar pomeni, da v občini trenutno ni tovrstnih 

upravičencev. 

Število uporabnikov se iz leta v leto nekoliko povečuje, čakalnih vrst ne zaznavajo, razen v 

primerih, ko ljudje želijo pomoč ob točno določenem terminu oziroma v točno določenem 

obsegu. V Občini Šempeter-Vrtojba se storitev socialne oskrbe izvaja 7 dni v tednu, in sicer v 

dopoldanski izmeni. 

 

Storitev pomoč družini na domu – povprečno število 
uporabnikov na leto  

v Občini Šempeter-Vrtojba 

2011 43 

2012 48 

2013 49 

2014 50 

2015 54 

2016 55 

2017 55 

   Tabela 8 – vir: Občina Šempeter-Vrtojba 

 

V Občini Šempeter-Vrtojba je zaposlenih 5,5 socialnih oskrbovalk (5 socialnih oskrbovalk je 

zaposlenih za polni delovni čas, 1 za polovični delovni čas), ki oskrbujejo 63 oskrbovancev oz. 

uporabnikov storitve pomoč na domu (podatek na dan 30. 6. 2018, vir: Dom upokojencev 

Nova Gorica – Center za pomoč na domu). 

                                                      
 

 

7
 Stopnja tveganja revščine je odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z ekvivalentnim (neto) razpoložljivim 

dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine. Prag tveganja revščine se izračuna kot 60 % mediane 
ekvivalentnega (neto) razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev. 
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Pri izvajanju storitve se kaže potreba po: 

- Tedenskem povečanju števila ur pri določenih uporabnikih, čeprav je v Pravilniku o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev zapisano, da se pomoč lahko 

izvaja do največ 20 ur tedensko na upravičenca. Prav tako je težko zagotoviti zgornjo 

mejo ur na upravičenca zaradi velikega števila vključenih v storitev in specifičnosti 

njihovih potreb. Iz podatkov za mesec junij 2018 je razvidno, da je povprečen 

realiziran čas na uporabnika 9 ur na mesec. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, 

da so med registriranimi uporabniki zajeti tudi tisti, ki storitev kljub sklenjeni pogodbi 

niso koristili, ter da je razpon med realiziranimi urami med različnimi uporabniki 

lahko zelo velik. 

- Razvoju ponudbe storitev socialnega servisa, ki vključuje tudi vse tiste storitve, po 

katerih ljudje povprašujejo, a jih izvajalke socialne oskrbe ne izvajajo skladno s 

Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Takšne storitve 

so: generalna čiščenja stanovanj, priprava drv in kurjave, vzdrževanje vrta in okolice, 

frizerske in pedikerske storitve na domu, prevoz in spremljanje oseb k osebnemu 

zdravniku, na specialistične preglede in druge opravke itd. Pomemben vidik pri 

ponudbi tovrstnih storitev je cena, v kolikor so cene storitev ekonomske, brez 

subvencije ostajajo storitve socialnega servisa za večji del uporabnikov nedosegljive.  

- Pridobitvi dodatnega ponudnika za pripravo hrane, tudi dietne prehrane. Starejši, 

kronično bolni in nekatere druge skupine prebivalstva se pogosto srečujejo z 

zdravstvenimi težavami, ki predvidevajo uživanje dietne prehrane (sladkorna, 

želodčna, žolčna itd.), zagotovitev slednjih je v občini trenutno nemogoča, saj 

obstoječa izvajalca posebnih diet ne pripravljata. 

- Razširitvi storitve pomoči na domu tudi na ostale upravičene skupine prebivalstva, saj 

trenutno prevladuje med uporabniki populacija starejših. Ostale skupine so slabo 

vključene ali sploh niso: invalidne osebe, kronično bolni in hudo bolni otroci ter otroci 

s težkimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zagotavljanje pomoči na domu 

je v primerjavi z institucionalnim celodnevnim varstvom finančno ugodnejša za 

občine in prijaznejša za uporabnika, ki ostaja tako še naprej vključen v svoje družinsko 

okolje in širšo lokalno skupnost. 

- Razširitvi voznega parka za namen pomoči na domu, tako da bi vsaka izmed socialnih 

oskrbovalk imela svoje službeno vozilo. Za 5,5 socialnih oskrbovalk sta trenutno na 

voljo 2 službeni vozili. 

 

Cilj: 

Pomoč na domu za starejše 

Na področju starejših je cilj ReNPSV 13–20, da je 3,5 % starejših od 65 let dnevno vključenih 

v obravnavo v različne (tudi nove) oblike pomoči na domu, vključno z oskrbo v oskrbovanih 

stanovanjih.  
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Dne 1. 7. 2018 je med uporabniki storitev pomoči na domu 64 upravičencev, od tega je 61 

starejših od 65 let (vir: DU Nova Gorica). V Občini Šempeter-Vrtojba je 1.473 prebivalcev 

starih 65 ali več let (podatek z dne 1. 7. 2018, vir: SURS). Primerjava med številom občanov, 

starih 65 ali več let, in številom le-teh, vključenih v storitev pomoči na domu, dokazuje, da je 

cilj ReNPSV 13–20 že dosežen, saj je 4,1 % starih 65 ali več let vključenih v storitev pomoč 

na domu. 

Pomoč na domu za ostale upravičence 

ReNPSV 13–20 spodbuja večjo vključenost v storitev pomoč na domu (predvsem) med 

mlajšimi invalidnimi osebami, ki prehajajo iz institucionalnih oblik nastanitve v oskrbo na 

domu ter si prizadeva, da bi okoli 30 % vključenih v storitev dnevnega varstva otrok in 

mladoletnikov z motnjami v duševnem razvoju bilo vključenih tudi v storitev pomoči na 

domu.  

Med uporabniki storitve pomoči na domu (z dne 1. 7. 2018, vir: DU Nova Gorica) 

prevladujejo stari 65 ali več let, le 2 uporabnika spadata v kategorijo druge invalidne osebe, 

ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, ter 

1 uporabnik je kronično bolna oseba. Med obstoječimi uporabniki storitve torej niso 

vključene mlajše invalidne osebe in tudi ne otroci in mladoletniki z motnjami v duševnem 

razvoju, kar pomeni, da cilj o večji vključenosti drugih kategorij upravičencev v storitev 

pomoči na domu ni dosežen. Iz navedenega lahko predvidevamo, da trenutno ni tovrstnih 

potreb na območju Občine Šempeter-Vrtojba oz. da se mlajše invalidne osebe po zgornji 

definiciji vključujejo v druge oblike socialnovarstvenih storitev.  

 

Ukrepi: 

 Analiza potreb starejšega prebivalstva v občini s poudarkom na programih v 

skupnosti in med njimi tudi storitev pomoč družini na domu in socialnega servisa. 

 Po potrebi (v primeru povečanega povpraševanja ali razširitvi izvajanja storitev v 

popoldansko izmeno) dodatna zaposlitev enega ali več socialnih oskrbovalcev. 

 Razširitev voznega parka za izvajanje storitve pomoč družini na domu. 

 Za izboljšano kakovost bivanja doma bo izvedena raziskava – pridobitev novih 

ponudnikov – za pripravo enega toplega obroka dnevno z možnostjo priprave 

različnih diet, glede na specifične potrebe in zdravstvena stanja posameznikov. 

 Subvencioniranje storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 80 % ekonomske 

cene storitve tudi v prihodnje. 

 

Kazalci: 

 število uporabnikov vključenih v storitev, 

 število realiziranih efektivnih ur,  



32 

 
 

 povprečen realiziran čas na uporabnika, 

 obseg potreb po storitvah socialnega servisa. 

 

4.3. INSTITUCIONALNO VARSTVO – DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV ZA OBČANE V 

INSTITUCIONALNEM VARSTVU V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH 

 

4.3.1. Vsebinska opredelitev 

 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani 

obliki, s katero se upravičencu nadomešča ali dopolnjuje funkcija doma ali lastne družine, 

zajema pa tudi bivanje, organizirano prehrano, socialno in zdravstveno varstvo (MDDSZ8). 

Upravičenec do te oblike pomoči lahko namesto slednje izbere pravico do družinskega 

pomočnika. 

Storitev institucionalnega varstva se izvaja lahko v domovih za starejše, posebnih 

socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih, socialnovarstvenih zavodih za 

usposabljanje ter v nadomestnih oblikah bivanja in oskrbe, med katere spada tudi dnevno 

(do 10-urno) institucionalno varstvo. Razvoj mreže storitev institucionalnega varstva je v 

domeni MDDSZ, ki je bodisi ustanovitelj zavoda oziroma doma ali pa za izvajanje storitve 

podeli koncesijo, pri čemer v javnem razpisu jasno opredeli območje, za katerega se 

koncesija razpisuje. 

V Občini Šempeter-Vrtojba ni tovrstnih zavodov, so pa občani najpogosteje vključeni v 

zavode, ki so locirani v sosednjih občinah:  

- v Mestni občini Nova Gorica: DU Nova Gorica, VDC Nova Gorica in Dom upokojencev 

Gradišče, 

- v Občini Brda: DU Nova Gorica – Dom Podsabotin, 

- v Občini Renče-Vogrsko: Medichotel (institucionalno varstvo starejših s podeljeno 

koncesijo). 

ZSV določa, da je naloga občine financiranje oz. sofinanciranje storitev institucionalnega 

varstva ali stroškov oskrbe v zavodih za odrasle osebe, in sicer v primerih, ko je 

upravičenec do storitve ali drug zavezanec za plačilo delno ali v celoti oproščen plačila. 

ReNPSV 13–20 določa sledeče cilje za storitve nastanitve z oskrbo: 

                                                      
 

 

8
 Kratica za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
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1. Nastanitev, varstvo in vzgoja otrok in mladoletnikov (storitev se organizira za 

območje več upravnih enot),  

- ki nimajo svoje družine ali iz različnih razlogov ne morejo živeti pri starših ali ki zaradi 

motenj v telesnem in duševnem razvoju potrebujejo usposabljanje: cilj je zagotovitev 

zadostnega števila rejniških družin in uvajanje novih oblik skupnostnih nastanitev, 

- s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo specializirano kratkotrajno 

namestitev za opredelitev potrebnih oblik pomoči: cilj je zagotovitev 30 mest za 

kratkotrajne namestitve. 

2. Celodnevno in dnevno institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z (zmerno, težjo 

in težko) motnjo v duševnem razvoju (storitev se organizira za območje celotne 

države): cilj je vključitev okoli 300 oseb v celodnevno in okoli 200 oseb v dnevno 

institucionalno obliko varstva. 

3. Celodnevno institucionalno varstvo odraslih oseb z (zmerno, težjo in težko) motnjo v 

duševnem razvoju in več motnjami (storitev se organizira za območje več upravnih 

enot): cilj je ohranitev obstoječega števila vključenih oz. zagotovitev okoli 1.600 mest, 

od tega polovica mest za različne oblike organiziranih nastanitev v skupnosti. 

4. Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki so 

vključene v storitev varstveno delovnih centrov (storitev se organizira za območje več 

upravnih enot): cilj je zagotovitev 1.600 mest, od tega 60 % v skupnostnih oblikah. 

5. Institucionalno varstvo oseb s poškodbo glave (storitev se organizira za območje več 

upravnih enot): cilj je vključitev okoli 200 oseb, od tega polovica oseb naj bi bila 

vključena v skupnostne oblike. 

6. Institucionalno varstvo oseb z duševno motnjo (storitev se organizira za območje več 

upravnih enot): cilj je povečanje vključitev na okoli 1.000 mest, od tega 60 % 

vključenih v skupnostnih oblikah. 

7. Institucionalno varstvo oseb s težjimi senzornimi in gibalnimi ovirami in motnjami 

(storitev se organizira za območje več upravnih enot): cilj je vključitev okoli 210 oseb, 

od tega okoli 80 % v skupnostnih oblikah. 

8. Celodnevno institucionalno varstvo starejših oseb (storitev se organizira na ravni 

upravne enote) za: 

- Osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso 

sposobne za samostojno življenje: cilj je zagotovitev okoli 20.000 mest, 

- Osebe, stare nad 55 let, z različnimi oblikami invalidnosti, ki niso nastale v starosti, v 

dopolnilnih (alternativnih) oblikah, kot so oskrba v drugi družini, bivalne skupine in 

posebni oddelki: cilj je zagotovitev okoli 6.000 mest. 

9. Kratkotrajne institucionalne namestitve pomenijo novo obliko socialnovarstvenih 

storitev, ki naj bi bile namenjene (storitev se organizira za območje več upravnih 

enot): 

- otrokom in mladostnikom z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju: cilj je 

okoli 100 mest letno; 

- starejšim od 65 let: cilj je okoli 1.100 mest za starejše; 
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- odraslim osebam z napredovalno oz. kronično neozdravljivo boleznijo ob koncu 

življenja (paliativna oskrba): cilj je okoli 300 mest. 

Noben izmed ciljev, ki jih določa ReNPSV 13–20, ni določen na ravni posamezne občine, 

temveč na ravni upravne enote ali na ravni več upravnih enot. 

 

 4.3.2. Analiza obstoječega stanja 

 

Občina Šempeter-Vrtojba je v letu 2017 namenila 87.936,92 EUR za doplačilo oskrbnih 

stroškov institucionalnega varstva 9 (odraslim) prebivalcem občine. Iz podatkov za junij 2018 

je razvidno, da se je število ljudi, katerim občina doplačuje oskrbne stroške institucionalnega 

varstva, povečalo, in sicer na 11 oseb: 9 oseb je nastanjenih v domovih za starejše, 1 oseba v 

varstveno delovnem centru in 1 oseba v stanovanjski skupini. 

Prisotnost prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba v celodnevnem institucionalnem varstvu 

variira iz leta v leto, a bistvenih odstopanj med leti ni opaziti.  

 

Število prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba,  
vključenih v institucionalno varstvo odraslih, dne 31. 12.  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Domovi za starejše 46 37 35 36 41 38 38 

Posebni socialnovarstveni zavodi  1 2 2 3 2 3 3 

VDC Nova Gorica  0 0 3 1 1 1 1 

Tabela 9 – vir: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, VDC Nova Gorica in Občina Šempeter-

Vrtojba. 

 

Institucionalno varstvo starejših 

 

Starejši prebivalci Občine Šempeter-Vrtojba se najpogosteje vključujejo v institucionalno 

varstvo DU Nova Gorica. V DU Nova Gorica in Domu Podsabotin so v letu 2017 prejeli kar 

480 prošenj, kar kaže na porast prosilcev za institucionalno varstvo. Čakalna vrsta za sprejem 

v dom se je podaljšala na vseh oddelkih, zlasti na varovanem oddelku. Ženske so konec leta 

2017 čakale na namestitev na varovani oddelek v Novi Gorici leto in pol ali več, moški pa nad 

pol leta. V DU Nova Gorica so opazili tudi porast prošenj iz drugih občin oz. iz drugih delov 
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Slovenije. Nakazuje se potreba po povečanju kapacitet za celodnevno institucionalno varstvo 

starejših, zlasti na varovanih oddelkih oz. oddelkih, prilagojenih potrebam ljudi z demenco. 

Tudi zaradi te problematike se ljudje pogosteje vključujejo v storitev dnevnega varstva 

starejših. 

Pri izvajanju storitve celodnevnega varstva starejših se kaže potreba po: 

- povečanju nastanitvenih kapacitet za celodnevno institucionalno varstvo starejših, 

zlasti na varovanih in negovalnih oddelkih. V ta namen bi bilo potrebno zagotoviti 

nove, dodatne oddelke, saj obstoječi oddelki že dosegajo ali presegajo normative o 

velikosti organizacijske enote; 

- uvedbi posebnih paliativnih oddelkov, saj se povečuje število prosilcev, tudi med 

mlajšimi od 65 let starosti, ki zaradi napredovalne oz. neozdravljive kronične bolezni 

potrebujejo celodnevno socialnovarstveno oskrbo in zdravstveno nego; 

- dodatnem strokovnem usposabljanju zaposlenih, saj se v domovih za starejše vse 

pogosteje pojavljajo ljudje s težavami v duševnem zdravju, alkoholiki in ljudje s 

težavami zaradi zasvojenosti z zdravili. Pričakovati je, da bodo v prihodnje med 

prosilci tudi brezdomci in ljudje s težavami zaradi uporabe in zasvojenosti z 

nedovoljenimi drogami; 

- prilagoditvi domov za starejše potrebam slepih, slabovidnih in gluhih. Populacija 

starejših oseb se pogosto srečuje s težavami vida in sluha; 

- razvijanju obstoječih (dnevni centri za starejše) in novih socialnovarstvenih storitev in 

programov v skupnosti. Dnevno varstvo starejših po konceptu Hiše dobre volje v 

Mirnu je primer dobre prakse, s katero DU Nova Gorica nudi storitev dnevnega 

varstva v lokalnem okolju uporabnika in posledično predstavlja ustrezno rešitev dveh 

ključnih problemov starejše populacije: osamljenosti in demence.  

Občina Šempeter-Vrtojba si prizadeva za razvoj mreže institucionalnega varstva za starejše 

tudi na območju same občine. V preteklosti zgrajen objekt v Vrtojbi, v katerem so bili 

načrtovan dom za starejše občane, oskrbovana stanovanja in dnevni center za starejše ter 

posebni socialnovarstveni zavod, ostaja nedokončan. Čeprav občina ni več lastnica objekta, 

pa si prizadeva in podpira projekte, ki bi stavbi vrnili njen prvoten namen, to je izvajanje 

socialnovarstvenih storitev in programov. 

 

Institucionalno varstvo odraslih oseb z razvojno motnjo, s pridobljeno možgansko poškodbo 

in/ali z okvaro gibalnega aparata 

 

Upravičenci do storitev VDC Nova Gorica so odrasle osebe z razvojno motnjo in odrasle 

osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in z okvaro gibalnega aparata, ki so vključene v 

dva temeljna sklopa storitev, storitev institucionalnega varstva in storitev vodenje, varstvo in 

zaposlitev pod posebnimi pogoji.  
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Storitev institucionalnega varstva se izvaja na treh lokacijah: Enota Stara Gora, Stanovanjska 

skupina Ledine in Goriški center. Decembra 2017 je bilo v Enoti Stara Gora nameščenih 76 

uporabnikov, in sicer 29 z motnjo v razvoju in 47 s pridobljeno možgansko poškodbo ali z 

okvaro gibalnega aparata. V bivalni enoti Goriškega centra je bilo nameščenih 25 

uporabnikov z motnjo v razvoju, v Stanovanjski skupini Ledine pa 5 uporabnikov s 

pridobljeno možgansko poškodbo. Iz Občine Šempeter-Vrtojba je v storitev institucionalnega 

varstva bila vključena 1 oseba s pridobljeno možgansko poškodbo oz. z okvaro gibalnega 

aparata. 

Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji se izvaja na štirih lokacijah: 

Enota Solkan, Enota Stara Gora, Goriški center in zunanja lokacija v Hiši sv. Justa na 

Vogrskem. Dne 31. 12. 2017 je bilo v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji vključenih 142 uporabnikov, od tega jih je bilo 98 oseb z motnjo v razvoju in 44 oseb s 

pridobljeno možgansko poškodbo.  

Konec leta 2017 je bilo 5 oseb vključenih v integrirano oz. podporno obliko zaposlitve9, 1 

izmed slednjih je iz Občine Šempeter-Vrtojba. 

Tudi v VDC Nova Gorica beležijo čakalno vrsto za sprejem v celodnevno institucionalno 

varstvo, in sicer na sprejem čaka 100 oseb, od tega sta 2 prebivalca Občine Šempeter-

Vrtojba. Med čakajočimi na sprejem v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji je zavedenih 33 oseb, 1 oseba je iz Občine Šempeter-Vrtojba (vir: VDC Nova Gorica z 

dne 14. 8. 2018). 

Pri izvajanju institucionalnega varstva odraslih oseb z razvojno motnjo, s pridobljeno 

možgansko poškodbo in/ali z okvaro gibalnega aparata se kaže potreba po: 

- povečanju nastanitvenih kapacitet z novogradnjo za celodnevno institucionalno 

varstvo in rehabilitacijo oseb s pridobljenimi možganskimi poškodbami ali z okvarami 

gibalnega aparata. Težnja novogradnje je umestitev objekta v središče mesta ali vasi 

ali v njegovo neposredno bližino, in sicer z namenom povečanja vključenosti 

uporabnikov storitev VDC v širše okolje; 

- dvigu kvalitete storitev in bivanja uporabnikov s preureditvijo obstoječih sob in 

posledično z zmanjšanjem števila postelj v sobah (oz. zagotavljanje zgolj eno- in 

dvoposteljnih sob); 

- zagotavljanju varnih poti za invalide ter večje prostorske dostopnosti in mobilnosti 

invalidov, ki so nastanjeni v Enoti Stara Gora; 

                                                      
 

 

9
 V integrirano oz. podporno obliko zaposlitve se vključujejo osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki opravljajo 

delo v običajnem delovnem okolju ob podpori in vodenju. 
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- sočasnosti razvijanja institucionalnih in skupnostnih oblik socialnovarstvenih storitev 

in programov. 

Skupnostne oblike socialnega varstva  

 

DU Nova Gorica in VDC Nova Gorica poleg celodnevnega institucionalnega varstva 

zagotavljata tudi druge socialnovarstvene storitve, tako imenovane skupnostne oblike 

socialnega varstva10: pomoč na domu, dnevno varstvo, centri dnevnih aktivnosti starejših, 

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji itd.  

V letu 2017 je bilo vključenih v dnevno varstvo starejših (v obeh enotah DU Nova Gorica) 8 

oseb iz Občine Šempeter-Vrtojba, vseh je bilo 44. Center dnevnih aktivnosti starejših 

Šempeter, ki je namenjen starejši populaciji v občini ter medgeneracijskemu druženju, obišče 

med 30 in 50 obiskovalcev na dan. V storitev pomoč na domu je bilo v decembru 2017 

vključenih 56 upravičencev iz Občine Šempeter-Vrtojba. 

Z izvajanjem skupnostnih oblik socialnovarstvenih storitev se zasleduje načelo ReNPSV 13–20 

o povečanju deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanju deleža uporabnikov 

institucionalnih oblik socialnega varstva. Vse večje število starejših od 65 let povečuje 

potrebe po "vseh" oblikah socialnovarstvene pomoči. Večja raznovrstnost storitev, zlasti 

med skupnostnimi oblikami, pa ljudem daje možnost, da kasneje vstopajo v institucionalne 

oblike socialnega varstva.  

 

Cilj: 

 Zagotavljanje finančnih sredstev za doplačilo stroškov institucionalnega varstva 

osebam, ki so delno ali v celoti oproščene plačila storitve. 

 

Ukrepi: 

 Analiza potreb po posameznih oblikah institucionalnega varstva in skupnostnih 

oblikah socialnega varstva. 

 Podpora pobudam in projektom za začetek izvajanja socialnovarstvenih storitev in 

programov v Občini Šempeter-Vrtojba. 

 

                                                      
 

 

10
 Med skupnostne oblike socialnega varstva spadajo tiste oblike, ki nudijo podporo in pomoč posameznikom z 

različnimi težavami, jim omogočajo, da relativno samostojno živijo v skupnosti (pomoč na domu, dnevne oblike 
varstva, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, družinski pomočnik itd.) ali da so nastanjeni in 
oskrbovani v različnih skupnostnih oblikah (bivalne skupine, stanovanjske skupine izven zavoda, oskrbovana 
stanovanja ipd.). (ReNPSV 13–20) 
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Kazalci: 

 Število uporabnikov storitev, vključenih v posamezno obliko storitev. 

 Kapacitete na voljo za zagotavljanje institucionalnih in skupnostnih oblik 

socialnovarstvenih storitev. 

 

 

4.4. FINANCIRANJE PRAVICE DO IZBIRE DRUŽINSKEGA POMOČNIKA 

 

4.4.1. Vsebinska opredelitev 

 

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena tistim upravičencem do storitve 

celodnevnega institucionalnega varstva, ki imajo težko motnjo v duševnem razvoju, in težko 

gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih 

potreb. Storitev je torej namenjena invalidnim osebam. Omogoča jim deinstitucionalizirano 

obliko oskrbe in življenje v svojem družinskem okolju. 

Po ZSV je občina plačnik oziroma doplačnik storitve družinskega pomočnika, vendar pa 

morajo invalidne osebe in njihovi zavezanci za plačilo oziroma za preživljanje občini 

povrniti del sredstev, ki jih je le-ta namenila financiranju storitve. Občina je doplačnik 

storitve takrat, ko sredstva upravičenca do storitve in zavezanca za plačilo ter višina dodatka 

za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo ne zadostujejo višini 

nadomestila plače (vključno s prispevki), ki po zakonu pripada družinskemu pomočniku. 

 

4.4.2. Analiza obstoječega stanja 

 

Med letoma 2011 in 2017 je v Občini Šempeter-Vrtojba zgolj 1 oseba opravljala storitev 

družinskega pomočnika, in sicer za obdobje dveh let, od 2016 do 2017. Za financiranje te 

storitve je občina namenila 8.812,96 EUR v letu 2016 in 9.612,09 EUR v letu 2017. Trenutno 

nihče ne koristi te pravice. 

 

Cilj: 

 Zagotavljanje potrebnega števila družinskih pomočnikov in finančnih sredstev, v 

kolikor se pojavi potreba po koriščenju te storitve v občini. 

 

Ukrepi: 

 Zagotavljanje proračunskih sredstev za financiranje storitve družinskega pomočnika. 
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Kazalci: 

 Število uporabnikov storitve družinskega pomočnika. 

 

4.5. SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV NEVLADNIH 

ORGANIZACIJ 

 

4.5.1. Vsebinska opredelitev 

 

Socialnovarstveni programi so namenjeni tako preventivi oziroma preprečevanju nastanka 

socialnih stisk kot tudi reševanju le-teh, v določenih primerih pa so namenjeni zgolj 

vzdrževanju sprejemljivega stanja posameznikov, ko izboljšanja ni mogoče pričakovati. Gre 

torej za preventivne in kurativne programe, namenjene ranljivim skupinam prebivalstva, ki 

dopolnjujejo mrežo obstoječih socialnovarstvenih storitev. Ker zanje ni predpisanih 

tehničnih, kadrovskih in vsebinskih standardov, so nekoliko bolj fleksibilne pri svojem 

delovanju, a zaradi drugačnega ("nestalnega") načina financiranja sta njihov obstoj in 

delovanje lahko manj zanesljiva. ReNPSV 13–20 jasno navaja, da vsebine socialnovarstvenih 

programov ne bodo več v celoti razpisane na ravni države, saj bodo sredstva prenesena na 

regijsko raven centrov za socialno delo, nekatere programe, namenjene lokalni problematiki, 

pa bodo še naprej financirale občine. Cilje za programe, ki jih bodo financirale občine, 

določijo občine same. 

Razvijanje socialnovarstvenih programov kot dopolnitev obstoječe ponudbe 

socialnovarstvenih storitev (navadno se izvajajo v institucionaliziranih oblikah) je bistvena za 

doseganje treh ključnih ciljev ReNPSV 13–20, in sicer: 

- zmanjševanje tveganja revščine in povečanje vključenosti socialno ogroženih in 

ranljivih skupin prebivalstva, 

- zagotavljanje večje pestrosti in dostopnosti do programov in storitev socialnega 

varstva in 

- izboljšanje njihove kakovosti. 

 

4.5.2. Analiza obstoječega stanja 

 

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti, ki je 

namenjen sofinanciranju programov prostovoljnih in neprofitnih organizacij, Občina 

Šempeter-Vrtojba vsako leto razdeli 22.200 EUR. V letu 2018 se je iz teh sredstev financiralo 
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kar 32 socialnovarstvenih in zdravstvenih nevladnih organizacij, ki so oblikovane za 

posamezna področja oziroma posamezne ciljne skupine: podpora za neodvisno življenje 

invalidov, področje duševnega zdravja, podpora obolelim za različne oblike kroničnih bolezni, 

področje zasvojenosti, pomoč starejšim, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjem življenju, 

humanitarna pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam, pomoč žrtvam nasilja, 

psihosocialna pomoč otrokom, ženskam in družinam itd. 

 

Cilj: 

Zagotavljanje (preko sofinanciranja) različnih socialnovarstvenih programov glede na 

potrebe prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba. 

 

Ukrepi: 

Zagotavljanje proračunskih sredstev za financiranje socialnovarstvenih programov. 

 

Kazalci: 

Število prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba, vključenih v posamezno društvo, združenje oz. 

neprofitno in nevladno organizacijo. 

 

V Občini Šempeter-Vrtojba delujejo s svojim sedežem Dnevni center ŠENT Šempeter pri 

Gorici, Materinski dom Šempeter pri Gorici in Svetovalnica Lučka. Slednja dva delujeta pod 

okriljem Zavoda Karitas Samarijan. 

 

4.5.2.1. Dnevni center ŠENT Šempeter pri Novi Gorici 

 

Društvo ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje je ustanovljeno za izvajanje 

dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter 

ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene 

in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce. Namen društva je varovanje človekovih 

pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove 

vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost. (ŠENT) 

Dnevni center ŠENT deluje od leta 2000, leta 2011 je svoje prostore preselil v središče 

Šempetra pri Gorici. Uporabnikom je na voljo vsak delavnik kot prostor za druženje, 

samopomoč, učenje prevzemanja lastne odgovornosti ter samoaktivacijo posameznikov. Gre 
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za neke vrste referenčno točko za osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce, 

širšo skupnost pa uči prepoznavanja duševnih stisk in spoprijemanja z njihovimi posledicami. 

Dejavnosti v dnevnem centru so oblikovane skladno s potrebami uporabnikov. Izvajajo se kot 

metode skupinskega dela in dela s skupnostjo: delavnice psihosocialne rehabilitacije, skupine 

za samopomoč uporabnikov in svojcev, izobraževalne in ustvarjalne delavnice, letovanja in 

izleti, predavanja, prostočasne aktivnosti in individualni razgovori oz. obravnave. 

Decembra 2017 je bilo aktivnih uporabnikov dnevnega centra 274, od tega jih je bilo 35 

prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba, to je 12,8 % izmed vseh obiskovalcev centra. Med 

obiskovalci centra sicer prevladujejo prebivalci Mestne občine Nova Gorica, prebivalci 

Občine Šempeter-Vrtojba so na drugem mestu. Dejavnost dnevnega centra ŠENT se 

predvidoma v letu 2020 seli na novo lokacijo v Novi Gorici. Razlogov za takšno odločitev je 

več, prevladujoči pa so:  

- ureditev enotnega objekta v Novi Gorici – Humanitarnega centra v Novi Gorici, ki bo 

zagotavljal prostore številnim nevladnim organizacijam,  

- posledično koncentracija palete raznovrstnih socialnovarstvenih programov na enem 

mestu in lažje sodelovanje med organizacijami ter 

- lažja dostopnost večjemu številu uporabnikov, tako tistih iz Mestne občine Nova 

Gorica kot tudi ostalim iz drugih občin. 

Za zagotavljanje dolgoročne dostopnosti programov dnevnega centra (tudi na novi lokaciji) je 

poglavitnega pomena zagotavljanje brezplačnega avtobusnega prevoza med občinama, 

Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica. 

 

Cilj: 

Zagotavljanje dostopnosti programov dnevnega varstva tudi po selitvi dnevnega centra ŠENT 

Šempeter pri Gorici v Mestno občino Nova Gorica. 

 

Ukrepi: 

Zagotavljanje proračunskih sredstev za financiranje socialnovarstvenih programov društva 

ŠENT in brezplačnega avtobusnega prevoza med Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino 

Nova Gorica, kar omogoča uporabnikom večjo mobilnost in večjo dostopnost 

socialnovarstvenih programov. 

 

Kazalci: 

Število prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba, vključeno v program dnevnega centra ŠENT. 
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4.5.2.2. Materinski dom Šempeter in Svetovalnica Lučka 

 

Javni socialnovarstveni program Materinski dom Solkan in Šempeter ter Svetovalnica Lučka 

delujeta pod okriljem Zavoda Karitas Samarijan. Obe enoti, Materinski dom Šempeter in 

Svetovalnica Lučka, sta našli svoje mesto v Šempetru pri Gorici. 

Uporabniki materinskega doma so ženske in njihovi otroci, ki so se zaradi različnih razlogov 

znašli v socialno-ekonomski stiski ali imajo druge družinske težave, zaradi katerih namestitev 

v lastnem domu ni več mogoča. V materinski dom prihajajo tudi brezdomke, nosečnice, 

samske ženske, ki so zaradi socialnih in materialnih razmer ogrožene, ter žrtve nasilja, ko 

niso več neposredno ogrožene. Namen programa je zmanjševanje tveganja revščine in 

povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, v tem 

primeru preprečevanje in reševanje socialnih stisk uporabnic ter zagotavljanje njihove 

socialne varnosti v kriznih obdobjih. 

Program materinski dom je vključen v mrežo javnih socialnovarstvenih programov, skladno s 

tretjim poglavjem ReNPSV 2013–2020. Svetovalnica Lučka pa predstavlja razvojni 

socialnovarstveni program, namenjen vsem žrtvam nasilja (fizičnega, psihičnega, spolnega in 

ekonomskega nasilja ter žrtvam zanemarjanja), polnoletnim moškim in ženskam, ki so se ali 

se še vedno srečujejo z nasiljem v družini ali drugje. V ta program so vključene lahko tudi 

nekdanje uporabnice namestitvenih programov (varne hiše ali materinskega doma), osebe z 

izkušnjami nasilja, ki so gibalno ovirane ter starejše osebe. Prednost Svetovalnice Lučka v 

primerjavi s podobnimi programi je v tem, da poleg izvajanja individualnih svetovanj, 

svetovalno-terapevtske skupine ter delavnice za samopomoč in osebnostno rast na dveh 

lokacijah (v Šempetru pri Gorici in Ajdovščini) izvajajo tudi svetovanje na domu, kar je ključno 

za vključitev širšega spektra žrtev nasilja, tudi tistih, ki so gibalno ovirane in starejše osebe. 

Zavod Karitas Samarijan izvaja tudi druge socialnovarstvene programe, kot so: namestitev 

žensk in otrok v varno hišo na tajni lokaciji – Varna hiša Karitas za Primorsko, Materinski dom 

Solkan in program Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z 

alkoholom v Bertokih. 

V letu 2017 so bili v program Materinski dom Solkan in Šempeter vključeni 2 odrasli ženski in 

2 otroka iz Občine Šempeter-Vrtojba. Izmed 41 kontinuiranih uporabnic11 Svetovalnice Lučka 

                                                      
 

 

11
 Kontinuirane uporabnice so uporabnice programa, ki so vanj vključene 3 mesece in dosegajo vsaj 20-urno 

udeležbo programa. 
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so bile 3 prebivalke Občine Šempeter-Vrtojba, 102 osebe pa so se občasno udeleževale 

programa v obliki enkratnega pogovora, iskanja informacij itd. 

Pri izvajanju programov Zavoda Karitas Samarijan se kaže potreba po: 

- zagotavljanju zadostnega števila neprofitnih stanovanj v najem in/ali bivalnih enot. 

Ženske (z otroki ali brez njih) lahko ostanejo v materinskem domu samo za obdobje 

leta in pol. V izjemnih okoliščinah tudi več. Po tem obdobju so si primorane urediti 

bivanje drugje. Pogosto gre za ženske, katerih socialna in materialna situacija ni 

urejena oz. je njihova prihodnost negotova, potrebujejo psihosocialno pomoč in 

nastanitev: starejše ženske z nizkimi pokojninami, ženske s težavami v duševnem 

zdravju, brezposelne samske ženske ali matere z otroki, tujke z otroki, katere si 

najemnine in stroškov bivanja v profitnem stanovanju ne morejo privoščiti, ter žrtve 

nasilja. Poleg zagotavljanja neprofitnih stanovanj, ki bi enostarševskim družinam in 

samskim ženskam zagotavljala lažji začetek samostojne življenjske poti, pa 

predstavljajo zanimivo obliko bivanja tudi bivalne enote12, že razširjena oblika bivanja 

v nekaterih slovenskih občinah. 

- večjem objektu Varne hiše Karitas za Primorsko, ki se nahaja na tajni lokaciji. 

Obstoječi objekt ne zadostuje potrebam. 

 

Cilj: 

 Zagotoviti celostno mrežo socialnovarstvenih programov za ženske, ki so se znašle v 

življenjski stiski, tudi z zagotavljanjem prehodnih oblik bivanja na poti osamosvajanja 

in oblikovanja nove življenjske poti. 

 

Ukrepi: 

 Zagotavljanje proračunskih sredstev za financiranje socialnovarstvenih programov 

Zavoda Karitas Samarijan in sredstev za vzdrževanje Materinskega doma Šempeter ter 

brezplačnega avtobusnega prevoza med Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino 

Nova Gorica, ki pomembno prispeva k večji mobilnosti žensk. 

                                                      
 

 

12
 Bivalne enote so stanovanjske enote s posebnim namenom, ki so namenjene začasnemu reševanju 

stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Gre za določeno obliko sobivanja, saj se lahko nekateri več-
namenski prostori delijo oz. souporabljajo med različnimi stanovalci iste bivalne enote (Stanovanjski zakon 
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)). Prav tako je v tovrstnih oblikah bivanja in sobivanja pomembna 
podpora strokovnega osebja. 
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 Preveriti, ali obstaja na območju Občine Šempeter-Vrtojba ustrezen objekt, katerega 

preureditev bi omogočila zagotavljanje dodatnih neprofitnih stanovanj ali ene bivalne 

enote za ženske.  

Kazalci: 

 Število žensk in otrok s prijavljenim prebivališčem na območju Občine Šempeter-Vrtojba, 

ki so vključeni v programe Zavoda Karitas Samarijan. 

 

4.6. DRUGE OBLIKE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV IN PROGRAMOV V OBČINI IN 

OBČINSKI DOPOLNILNI PROGRAMI 

 

Trendi v socialnem varstvu gredo v smeri zagotavljanja vse večje pestrosti, dostopnosti in 

dosegljivosti raznovrstnih storitev in programov. Klasičnim institucionalnim oblikam 

socialnega varstva, ki vključujejo namestitev in oskrbo v institucijah, se dodajajo nove oblike 

– skupnostne oblike, ki nudijo podporo in pomoč posameznikom, da ti lahko relativno 

samostojno živijo v skupnosti (pomoč na domu, družinski pomočnik, vodenje, varstvo in 

zaposlitev pod posebnimi pogoji, dnevno varstvo itd.) ali da so nastanjeni in oskrbovani v 

različnih skupnostnih oblikah (nastanitev v rejniški družini, bivalne skupine, oskrbovana 

stanovanja itd.). 

 

4.6.1. Vsebinska opredelitev 

 

Skladno s potrebami in pobudami občanov je Občina Šempeter-Vrtojba razvila občinske 

dopolnilne programe, s katerimi skuša zadovoljiti potrebe prebivalstva in zadostiti sodobnim 

trendom socialnega varstva: Center za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru pri Gorici in 

sofinanciranje preventivnih in podpornih programov na področju zdravja in socialnega 

varstva. Pomembne investicije občine pa niso le tiste, ki gredo neposredno na področje 

socialnega in zdravstvenega varstva, temveč vse naložbe, ki posredno ali neposredno 

vplivajo na življenje prebivalcev: 

- preureditev javnih površin po potrebah oseb z različnimi funkcionalnimi oviranostmi, 

- preureditev prometne signalizacije, nova ureditev križišč in gradnja kolesarskih poti 

(realizacija Celostne prometne strategije), 

- zagotavljanje brezplačnega javnega (avtobusnega) prevoza za vse,  

- zagotavljanje brezplačnega prevoza otrok v (osnovno) šolo in subvencioniranje 

prevoza dijakom v srednje šole, ki so izven območja Upravne enote Nova Gorica, 

- ureditev trim steze, plezalne stene, športnega parka in postavitev otroških igrišč z 

igrali na več lokacijah, 
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- novoletna obdaritev otrok v vrtcih in osnovnih šolah ter predšolskih otrok, ki še niso 

vključeni v organizirano varstvo otrok v vrtcih,  

- sofinanciranje vzgojno-varstvenih programov v osnovnih šolah, 

- sofinanciranje osnovnošolskih projektov, 

- nagrajevanje nadarjenih učencev in njihovo štipendiranje, 

- sofinanciranje Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško in drugih 

aktivnosti za otroke in mladino (npr. nagradni tabor za učence),  

- sofinanciranje glasbene šole, 

- sofinanciranje preventivnih programov v prometu za predšolske in šolske otroke 

(prometna pobarvanka), 

- postavitev in sofinanciranje Mladinskega centra v Vrtojbi in Zavoda za kulturo, šport, 

turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba itd. 

 

4.6.2. Analiza obstoječega stanja 

 

Center za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru pri Gorici (v nadaljevanju CDAS) je bil 

ustanovljen leta 2006 z namenom zagotavljanja prostora za druženje starejših, organiziranje 

različnih (predvsem brezplačnih) aktivnosti za vse občane, medgeneracijsko druženje, 

srečanja skupin starejših ljudi za samopomoč ter klubske dejavnosti obeh društev 

upokojencev (Društvo upokojencev Šempeter in Društvo upokojencev Vrtojba). CDAS 

spodbuja aktivacijo vseh skupin prebivalstva, zlasti starejših, saj omogoča aktivno 

preživljanje prostega časa v obliki druženja, izobraževanja, svetovanja, kulturnega in 

športnega udejstvovanja, kreativnih in kuharskih delavnic, potopisnih in drugih predavanj, 

izletov, povezovanje z drugimi društvi in organizacijami (zlasti s šolami in z vrtci) itd. V 

poletnih mesecih, ko je obisk centra manjši, se aktivnost animatorke usmeri v obiske 

starejših ljudi na domu, kar se je s časom izkazalo kot dobro sprejeta praksa, predvsem 

zaradi spremljanja stanja ljudi, njihovih življenjskih pogojev in potreb ter možnosti 

individualnih pogovorov. 

CDAS je v letu 2017 na dnevni ravni obiskalo približno od 30 do 50 ljudi. Število obiskovalcev 

je odvisno od programa in letnega časa. V poletnem času, ko je obisk centra manjši, je bilo 

izvedenih 15 individualnih obiskov na domu. 

Pri izvajanju programa se kaže potreba po: 

- Storitvi svetovanja in pomoči starejšim, zlasti tistim izmed njih, ki nimajo ožjih 

sorodnikov in se ne zmorejo več sami odpraviti na pot. Starejši ljudje bi potrebovali 

zlasti spremstvo in prevoz po opravkih (obisk osebnega zdravnika, zobozdravnika ali 

zdravnika specialista; spremstvo na banko, pošto in drugam). Gre torej za 

kompleksno storitev, ki ne vključuje zgolj prevoza, temveč spremstvo in podporo pri 

urejanju zadev, kar omogoča obenem tudi lažje razumevanje postopkov, formalnosti, 
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zdravstvene in druge dokumentacije v vse bolj kompleksnih okoljih (primer: 

elektronska prijava s kartico v zdravstvenih ustanovah, pridobitev in izpolnitev 

obrazcev za sprejem v institucionalno varstvo itd.). 

- Informiranju starejših o zdravstvenih in socialnovarstvenih pravicah, ki jih imajo na 

voljo, ter kako dostopati do njih. 

- Storitvah podpore in pomoči (programi v skupnosti) starejšim, zlasti obolelim za 

demenco in njihovim svojcem v neposredni bližini njihovih domov. Trenutno se jih 

usmerja v Hišo dobre volje v Mirnu in dnevni center Doma upokojencev Nova Gorica 

v Novi Gorici in na Društvo Go-Spominčica. 

- Oblikovanju tečajev s področja informatike in elektronskih medijev. 

- Oblikovanju dodatnih skupin za samopomoč med starejšim prebivalstvom. V CDAS 

trenutno delujeta 2 skupini za samopomoč, ki ju vodi animatorka centra. Izkazuje se 

potreba po oblikovanju dodatne skupine, saj je v vsaki izmed dveh obstoječih skupin 

okoli 15 članov. Prav tako si vključitve želijo tudi druge, še nevključene osebe. 

 

Cilj: 

 Večja informiranost starejše populacije o vrstah pomoči, ki so jim na voljo.  

 

Ukrepi: 

 V okviru CDAS organiziranje izobraževalnih delavnic v sodelovanju z javnimi 

organizacijami in s podjetji za boljše razumevanje postopkov (elektronska prijava z 

zdravstveno izkaznico, razlaga podatkov, navedenih na položnicah, izpisih letne 

odmere dohodnine in drugih dokumentih, pravno svetovanje s področja dedovanja 

itd.).  

 V okviru CDAS organizacija tečajev s področja informatike in elektronskih medijev. 

 Poskus oblikovanja dodatne skupine za samopomoč starejših v Vrtojbi. 

 

Kazalci: 

 Število uporabnikov, vključenih v program Centra za dnevne aktivnosti starejših. 

 

4.7. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH POMOČI IN SUBVENCIJE NAJEMNINE 

 

4.7.1. Vsebinska opredelitev 
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Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi 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 in 21/18 – ZNOrg), Zakona 

o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16 

 in 31/18), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 

27/08 – Odl. US, 76/08, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 

US, 40/12 – ZUJF) in Pravilnika o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Šempeter-

Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/12, 102/12) zagotavlja denarno pomoč tistim občanom – 

državljanom RS, ki imajo stalno prebivališče v Občini Šempeter-Vrtojba, ter tujcem, ki imajo 

dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in prijavljeno stalno prebivališče v občini, v kateri 

uveljavljajo to pravico – ki so brez lastnega dohodka ali nimajo zadostnih sredstev za 

preživetje ter jim dodeljena sredstva omogočijo plačilo najnujnejših obveznosti.  

 

Denarna pomoč Občine Šempeter-Vrtojba je namenjena: 

- nakupu šolskih potrebščin, plačilu in doplačilu letovanj, zimovanj in šole v naravi ter 

prevoza osnovnošolcev v šolo, 

- kritju najnujnejših mesečnih stanovanjskih stroškov (najemnina, električna energija, 

vodarina, ogrevanje itd.), 

- doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebna in jih ne pokriva Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), 

- plačilu obveznih zdravstvenih zavarovanj občanom, ki niso zavarovani iz drugega 

naslova (skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v nadaljevanju 

ZUPJS), 

- kritju drugih izrednih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne 

ogroženosti in 

- enkratni pomoči v primeru elementarne nesreče (požar, poplave itd.). 

Višina enkratne denarne pomoči v občini ne sme presegati zneska dveh minimalnih plač13 v 

RS. Izjeme so dopustne samo v primeru sredstev, ki so namenjena otrokom, in v primeru 

elementarnih nesreč. 

Občina Šempeter-Vrtojba skladno z zakoni in občinskimi odloki zagotavlja sredstva za 

denarne pomoči, ki se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, izjemoma pa tudi kot 

izplačilo v denarju s točno določenim namenom porabe. Za dodeljevanje občinske denarne 

                                                      
 

 

13
 Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom znaša od 1. januarja 2018 638 EUR neto oziroma natanko 

842,79 EUR bruto. Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/2015) določa pravico do minimalne 
plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave (MDDSZ).  
 

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=2018-01-0887
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.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/content?id=96327#!/Zakon-o-minimalni-placi-(ZMinP)
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3610
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pomoči skrbi posebna komisija, ki zaseda in odloča o prejetih vlogah. Območno združenje 

Rdečega križa Nova Gorica na podlagi izdane odločbe upravičencu dodeli denarno pomoč.  

Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja in financira tudi druge oblike socialnovarstvene pomoči: 

- enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, določena z Odlokom o enkratni denarni 

pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šempeter-Vrtojba, ta od leta 2018 znaša 500 EUR 

(Uradni list RS, št. 23/18);  

- subvencija najemnine, skladno z določili Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 

69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – 

odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in 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 in 21/18 – ZNOrg); 

- financiranje pogrebnih stroškov socialno ogroženih, skladno z Zakonom o pogrebni 

in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16); 

- financiranje paketov s hrano, šolskih potrebščin in druge oblike pomoči preko 

Župnijske Karitas Šempeter in Župnijske Karitas Vrtojba. 

 

4.7.2. Analiza obstoječega stanja 

 

Leta 2017 je bila dodeljena denarna socialna pomoč 25 uporabnikom (in njihovim družinskim 

članom) iz Občine Šempeter-Vrtojba. Vrednost izplačane pomoči je bila 16.963,76 EUR. 

Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica poleg izplačila denarne pomoči pa skrbi tudi 

za dodeljevanje materialne socialne pomoči in razdeljevanje viškov hrane trgovin. V letu 

2017 je bila dodeljena materialna socialna pomoč kar 36 uporabnikom z 52 družinskimi člani 

iz Občine Šempeter-Vrtojba, hkrati pa je bilo razdeljenih tudi 138 paketov doniranih viškov 

hrane v znesku 7.226,00 EUR. Podatki (zbrani do 30. 6. 2018) Območnega združenja Rdečega 

križa Nova Gorica za leto 2018 nakazujejo, da narašča med prebivalci občine potreba po 

razdeljevanju živil in drugih viškov hrane iz trgovin. V prvi polovici leta 2018 so bili razdeljeni 

viški hrane trgovin v vrednosti 4.684,00 EUR, kar je 65 % lanske celoletne vrednosti. 

Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja sredstva za občinske denarne pomoči in programe 

socialnega varstva ljudem, ki se srečujejo s tveganjem za nastanek revščine. 

 

 

 

 

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=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=2018-01-0887
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Finančna sredstva Občine Šempeter-Vrtojba,  
namenjena denarni socialni pomoči v letu 2017 

Denarne pomoči občanom s socialnimi potrebami (EUR) 16.963,76 

Denarne pomoči za ob rojstvu otroka (EUR) 20.016,00 

Regresiranje socialno šibkih otrok (EUR) 4.101,05 

Subvencije najemnin (EUR) 13.737,97 

Sredstva za pakete s hrano, šolske potrebščine in druge oblike pomoči (EUR) 5.616,89 

Skupaj (EUR) 60.435,67 

Tabela 10 – vir: Občina Šempeter-Vrtojba 

 

Cilj: 

 Zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za zagotavljanje socialne varnosti 

prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba, pri katerih se pojavlja tveganje revščine in 

socialne izključenosti. 

 

Ukrepi: 

 Zagotavljanje sredstev za občinske denarne pomoči v skladu s Pravilnikom o 

zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Šempeter-Vrtojba in drugih oblik 

pomoči socialno ogroženim občanom. 

 

Kazalci: 

 Višina izplačanih denarnih in drugih oblik pomoči prebivalcem Občine Šempeter-

Vrtojba. 

 Število prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba, ki prejemajo občinsko denarno pomoč, 

ali druge oblike finančnih in materialnih pomoči. 
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5. PREDNOSTNA RAZVOJNA PODROČJA STRATEGIJE RAZVOJA SOCIALNEGA 

VARSTVA V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA 2019–2023 

 

Strategija razvoja socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba od 2019 do 2023 je prvi 

dokument občine, ki skuša na enem mestu odgovoriti na potrebe različnih ranljivih skupin 

prebivalstva v občini. Pri snovanju strategije je potrebno upoštevati dejstvo, da Občina 

Šempeter-Vrtojba meji na Mestno občino Nova Gorica, v kateri se nahaja večina 

socialnovarstvenih zavodov in nevladnih organizacij. Prav zato sta pri oblikovanju strategije 

ključnega pomena poznavanje ciljev in namenov sosednjih občin ter učinkovita prometna 

povezava med mesti, med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico, kar zagotavlja našim 

občanom dobro in hitro dostopnost socialnovarstvenih (in drugih) storitev in programov, ki 

so skoncentrirani v veliki večini v središču mesta Nova Gorica. 

Za potrebe snovanja strategije so bili izvedeni srečanja in pogovori s predstavniki zavodov in 

društev s področja socialnega varstva, zdravstva in šolstva. 

V nadaljevanju sledi predstavitev strategije občine po posameznih ciljnih skupinah oz. 

področjih. 

 

5.1. STORITVE IN PROGRAMI ZA STAREJŠE 

 

Eno izmed prednostnih področij strategije je zagotavljanje socialnega varstva starejših, kajti 

leta 2017 so starejši od 65 let v Občini Šempeter-Vrtojba predstavljali že 22,6 % 

prebivalstva14. Njihov delež pa bo iz leta v leto naraščal. 

Kategorija starejših ljudi je definirana s starostjo 65 let in več, vendar vse daljša življenjska 

doba ljudi ustvarja populacijo starejših, ki je po svojih lastnostih, zmožnostih, zdravstvenem 

stanju, življenjskem slogu, navadah in stopnji aktivnosti zelo raznolika. Pri snovanju novih 

socialnovarstvenih storitev in programov je potrebno upoštevati prav to dejstvo.  

Večine storitev in programov za starejše, kot sta institucionalno varstvo ter pomoč na domu, 

se poslužujejo starejši od 80 let. »Mlajši upokojenci« ali stari med 65 in 79 let predstavljajo 

relativno samostojno sfero prebivalstva, ki se udeležuje aktivnosti, organiziranih v sklopu 

Centra za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru in posameznih lokalnih društev. Mnogi 

                                                      
 

 

14
 Demografski podatki z dne 1. 1. 2017. (SURS, Podatkovni portal SI-STAT) 
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izmed njih so tudi tesno vpeti v družinsko okolje, in sicer v skrbi za starejšo osebo in/ali 

varstvo otrok (oz. vnukov). S staranjem pa se poslabšuje zdravstveno stanje ljudi, manjšata 

se njihova mobilnost in socialna mreža, človek posledično postaja vse bolj osamljen, kar 

nemalokrat vodi v poslabšanje zdravstvenega stanja, depresijo in druge težave. Vse daljša 

življenjska doba ljudi povečuje potrebo po pomoči, vsakršno izvajanje socialnovarstvenih 

storitev (pomoč na domu, dnevno ali celodnevno varstvo) pa pomeni finančno obremenitev 

za starejše, pogosto tudi za njihove svojce. Vprašanje socialnovarstvene in zdravstvene 

oskrbe vse večjega števila starejših v slovenski družbi naj bi se uredilo z Zakonom o 

dolgotrajni oskrbi, ki je v nastajanju že 15 let. Nestrinjanja med Ministrstvom za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za zdravje ter hitra rast števila 

starejšega prebivalstva poglabljajo problematiko položaja starejših in njihovih svojcev ter 

ustvarjajo pogoje za razmah sive ekonomije in dela na črno, kar pomeni, da se poleg 

formalno organiziranih oblik pomoči na domu starejši pogosto poslužujejo tudi storitev na 

črnem trgu, kar zlahka privede do raznovrstnih zlorab. 

V Šempetru pri Gorici je aktivnih več skupin za samopomoč, v katere se vključujejo tako 

občani Občine Šempeter-Vrtojba kot tudi ljudje iz drugih občin, med njimi prevladuje 

populacija starejših žensk. Namen skupin za samopomoč je ohranjanje obstoječe in 

oblikovanje nove socialne mreže, zmanjšanje osamljenosti, zagotavljanje socialne 

vključenosti, občutka varnosti in sprejetosti. Pojavlja se povpraševanje po dodatnih 

vključitvah, vendar obstoječe skupine za samopomoč že dosegajo zgornjo mejo 

priporočenega števila vključenih oseb. Za oblikovanje dodatne skupine bi bilo potrebno 

usposabljanje dodatne osebe za vodenje skupine za samopomoč. Poskus vzpostavitve 

dodatne skupine za samopomoč bi se izvedel na območju Vrtojbe, v kateri omenjena storitev 

ni nikdar zaživela, pa čeprav so nekatere izmed udeleženk skupin v Šempetru pri Gorici doma 

iz Vrtojbe. 

Pri zagotavljanju institucionalnega varstva starejših predstavlja pomembno področje dnevno 

varstvo starejših, v katerega se vključujejo ljudje, ki ob ustrezni podpori in pomoči še zmorejo 

živeti doma. V dnevnih centrih se zadržujejo navadno od 4 do največ 10 ur dnevno. Dnevno 

varstvo in storitev pomoč družini na domu sta storitvi, ki omogočata ljudem, da ostajajo dlje 

časa v domači oskrbi in se kasneje vključujejo v celodnevno institucionalno varstvo. Vizija 

Doma upokojencev Nova Gorica je v zagotavljanju dnevnega varstva in oskrbe čim bliže 

domu, v lokalni skupnosti uporabnika. Dnevno varstvo starejših po principu delovanja 

obstoječih dveh centrov na Goriškem predstavlja tudi ustrezno reševanje problematike 

osamljenosti in demence, zlasti demence v začetnih fazah. Storitev dnevnega varstva 

omogoča kasnejše vključevanje ljudi v celodnevno institucionalno varstvo, razbremenitev 

svojcev v skrbi za starejšo osebo in dolgoročno znižanje stroškov tako za uporabnika kot tudi 

za občino. Dnevni centri predstavljajo uspešen poskus reševanja problematike naraščajočega 

števila starejših, za katero država še ni našla ustrezne rešitve. 
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Potrebno je izpostaviti tudi čakalne vrste za celodnevno institucionalno varstvo. Zlasti dolga 

je čakalna vrsta za sprejem na varovani oddelek, to je oddelek, prilagojen osebam s težavami 

demence. Tudi zato je med uporabniki dnevnega varstva vse več ljudi s težavami demence. 

Zagotavljanje dnevnega varstva starejšim je oblika skupnostnih oblik, ki išče svoje mesto v 

lokalnih skupnostih. Iskanje ustreznih prostorov (natančneje objekta z zelenimi površinami) 

je za razvoj storitev dnevnega varstva starejših v Občini Šempeter-Vrtojba zanimiva opcija. 

Zavedati pa se je potrebno, da se obstoječa centra za dnevno varstvo nahajata v neposredni 

bližini Občine, v Mirnu in Novi Gorici, kamor že zahajajo občani Občine Šempeter-Vrtojba. 

Dnevni center v Občini Šempeter-Vrtojba bi lahko predstavljal nadgradnjo obstoječih centrov 

za starejše z zagotavljanjem storitve, prilagojene osebam z demenco. Poleg ustrezno 

urejenih notranjih prostorov centra bi nudil tudi varne zelene površine in senzorični park, 

prilagojen potrebam oseb z demenco, kar bi omogočalo ljudem prosto gibanje na zunanjih 

površinah centra.  

Posebno pozornost zahteva tudi področje paliativne oskrbe, ne le za starejše ljudi, temveč za 

vse neozdravljivo bolne. Paliativna oskrba se zagotavlja na nivoju zdravstvenega zavoda v 

Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca«. Spremljanje bolnikov in nudenje opore svojcem 

umirajočih ljudi se izvaja v okviru Slovenskega društva Hospic – Območnega odbora Severne 

Primorske. V institucionalnih zavodih (za starejše in VDC Nova Gorica) so nastanjeni tudi 

ljudje s terminalnimi fazami bolezni, a posebnih programov na področju paliative še ni 

razvitih. 

Sodobna družba je hitro spreminjajoča se družba. S spremembami se srečujemo vsepovsod, 

v prometu, telekomunikacijah, zdravstvenih organizacijah, v trgovinah itd. Nemalokrat pa ob 

tem pozabljamo na starejše ljudi, ki vsem tem spremembam ali bolje rečeno "izboljšavam" le 

stežka sledijo. Skladno s tem in s cilji Strategije dolgožive družbe bo dodatno pozornost 

potrebno nameniti tudi informiranju in izobraževanju starejših, zlasti na področju 

informatike in elektronskih medijev, funkcionalne pismenosti, prometa in prometne 

varnosti, varnosti pred kriminalnimi dejanji, nasilja nad starejšimi, prilagoditvi bivalnega 

okolja potrebam starejših ljudi in ustrezni uporabi pripomočkov za starejše, usposabljanju 

svojcev za nego in oskrbo starejše osebe na domu, varni uporabi električnih naprav, 

zdravemu življenjskemu slogu itd. 

Področji, ki zahtevata večjo družbeno pozornost in angažiranost, sta mobilnost starejših in 

dostopnost storitev in programov starejšim osebam. Za reševanje le-teh je potrebno 

povezovanje s sosednjimi občinami po vzoru nekaterih občin Obalno-kraške regije v 

sodelovanju z Zavodom Sopotniki, zavodom za medgeneracijsko solidarnost. 

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25) (Uradni list 

RS, št. 92/2015) posebno pozornost namenja tudi zagotavljanju dostopnosti do stanovanj 

starejšim osebam. Starejši s svojimi pokojninami vse težje pokrivajo stanovanjske stroške, 

pogosto živijo sami v stanovanjih ali starih hišah, ki so potrebne prenove, zlasti energetske 

sanacije. Večina stanovanjskih blokov v občini je brez dvigal, kar pomeni, da sta, s starostjo in 
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posledično z različnimi oblikami oviranosti, ki nastanejo v tem obdobju, mobilnost in 

samostojnost starejših oseb močno oteženi. Prav tako je med starejšimi osebami značilna 

nizka mobilnost – ljudje niso pripravljeni na menjavo obstoječe hiše ali stanovanja za zanje 

primernejšo obliko bivanja (manjše stanovanje, oskrbovana stanovanja, namestitev v 

institucionalno varstvo za starejše osebe itd.). Ob upoštevanju finančnih zmožnosti starejših 

in smernic ReNSP15–25 se bo posebna pozornost namenjala tudi iskanju rešitev na področju 

izvajanja energetske prenove (rentni odkup, energetsko pogodbeništvo), prenovi stanovanj v 

smislu funkcionalne prenove, prilagoditvi potrebam starejših ter spodbujanju sobivanja več 

starejših oseb. Večina starejših bo tako ostala v svojih stanovanjih ali jih zamenjala za 

manjše, zato bodo glavne aktivnosti ReNSP15–25 usmerjene v to smer. Tudi Občina 

Šempeter-Vrtojba bo spodbujala oblike sobivanja starejših in energetsko sanacijo stavb. 

Občina je skladno z ZSV dolžna zagotavljati mrežo javne socialnovarstvene storitve pomoč 

družini na domu ter doplačevati oskrbo v institucionalnem varstvu za tiste občane, ki s 

svojimi prihodki in prihodki njihovih zavezancev ne zmorejo plačevati polne cene oskrbe. 

Občina Šempeter-Vrtojba je te obveznosti vedno izpolnjevala in jih bo tudi v prihodnje. 

 

Cilj: 

 Podpiranje socialnovarstvenih storitev in programov, ki so namenjeni populaciji 

starejših od 65 let. 

 

Ukrepi: 

 Zagotavljanje izvajanja storitve pomoč družini na domu, skladno z zakonsko 

obveznostjo občin. 

 Po potrebi zagotovitev finančnih sredstev v primeru dodatne zaposlitve enega ali več 

socialnih oskrbovalcev in razširitev voznega parka. 

 Zagotavljanje sredstev za doplačilo stroškov institucionalnega varstva ter storitev 

pomoč družini na domu za tiste občane, ki jim je bila pri pristojnem centru za socialno 

delo izdana odločba o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve. 

 Analiza potreb starejšega prebivalstva v občini s poudarkom na programih in 

storitvah v skupnosti: dnevno varstvo starejših in pomoč na domu. 

 Iskanje ustreznega objekta za zagotavljanje dnevnega varstva starejših. 

 Poskus oblikovanja dodatne skupine za samopomoč v Vrtojbi. 

 Predstavitev obstoječih oblik pomoči, ki so na voljo starejšemu prebivalstvu Občine, v 

posebej izdani zloženki o socialnovarstvenih storitvah in programih ter javna 

predstavitev le-teh v vsaki izmed dveh lokalnih skupnosti, posebej za krajane mesta 

Šempeter pri Gorici in posebej za krajane vasi Vrtojba. Zloženko bodo prejela vsa 

gospodinjstva v občini ter vse zdravstvene in socialnovarstvene organizacije in 

društva. 
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 Organizacija okrogle mize ob mednarodnem dnevu starejših na temo: mobilnost 

starejših in dostopnost storitev in programov, medgeneracijsko sodelovanje in 

vzpostavitev dolgožive družbe. 

 V okviru CDAS in lokalnih društev upokojencev organiziranje izobraževalnih delavnic 

na področju informatike in elektronskih medijev, funkcionalne pismenosti, prometa 

in prometne varnosti, varnosti pred kriminalnimi dejanji, nasilja nad starejšimi, 

prilagoditve bivalnega okolja potrebam starejših ljudi in ustrezne uporabe 

pripomočkov za starejše, usposabljanja svojcev za nego in oskrbo starejše osebe na 

domu, varne uporabe električnih naprav in zdravega življenjskega sloga. 

 Za večjo kakovost bivanja doma bo izdelana predstavitvena zloženka o možnostih 

prilagoditve stanovanja potrebam starejšega prebivalstva in drugih gibalno oviranih 

oseb ter priporočenih energetskih sanacijah stavb. 

 

Kazalci: 

 Število uporabnikov, vključenih v storitev, število realiziranih efektivnih ur in 

povprečen realiziran čas na uporabnika pri izvajanju storitve pomoč družini na domu. 

 Število družinskih pomočnikov v občini. 

 Število občanov Občine Šempeter-Vrtojba v zavodih za odrasle, ki jim občina 

doplačuje stroške za storitev celodnevnega varstva. 

 Število občanov Občine Šempeter-Vrtojba, vključenih v dnevno varstvo starejših. 

 Število socialnovarstvenih programov za starejše, ki jih sofinancira Občina Šempeter-

Vrtojba. 

 Število izobraževanj na področju informatike in elektronskih medijev, funkcionalne 

pismenosti, prometa in prometne varnosti, varnosti pred kriminalnimi dejanji, nasilja 

nad starejšimi, prilagoditve bivalnega okolja potrebam starejših ljudi in ustrezne 

uporabe pripomočkov za starejše, usposabljanja svojcev za nego in oskrbo starejše 

osebe na domu, varne uporabi električnih naprav in zdravega življenjskega sloga. 

 

5.2. PROGRAMI, NAMENJENI OTROKOM IN MLADIM 

 

Področje varstva in zaščite otrok je v pristojnosti države, ki je v ta namen ratificirala 

pomembne mednarodne dokumente in sprejela več zakonov. Kljub temu ostajajo določene 

potrebe mladih še nepokrite. Lokalne skupnosti v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi in 

drugimi zavodi, nevladnimi organizacijami in drugimi akterji ponujajo dodatne vsebine za 

zagotavljanje optimalnega razvoja otrok in mladostnikov. 
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Občina Šempeter-Vrtojba sofinancira programe za otroke in mlade iz socialno ogroženih 

družin, za otroke s posebnimi potrebami in druge skupine otrok in mladih. V splošnem pa 

zagotavlja: 

- brezplačen prevoz otrok v osnovno šolo in prilagojen brezplačen prevoz otrok s 

posebnimi potrebami,  

- subvencioniranje prevoza dijakom v srednje šole, ki so izven območja Upravne enote 

Nova Gorica,  

- novoletno obdaritev otrok v vrtcih in osnovnih šolah ter predšolskih otrok, ki še niso 

vključeni v organizirano varstvo otrok v vrtcih, 

- sofinanciranje vzgojno-varstvenih programov v osnovnih šolah, 

- sofinanciranje osnovnošolskih projektov, 

- nagrajevanje nadarjenih učencev in njihovo štipendiranje, 

- zagotavljanje učne pomoči učno šibkejšim učencem v osnovni šoli, 

- sofinanciranje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, 

- sofinanciranje Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško in drugih 

aktivnosti za otroke in mladino (npr. nagradni tabor za učence), 

- sofinanciranje otroškega preventivnega zobozdravstva, 

- sofinanciranje dodatnih programov glasbene šole, 

- sofinanciranje preventivnih programov v prometu za predšolske in šolske otroke 

(prometna pobarvanka), 

- sofinanciranje poletnega varstva otrok v organizaciji Zavoda za kulturo, šport, turizem 

in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba. 

Občina Šempeter-Vrtojba si bo tudi v prihodnje prizadevala za sofinanciranje že obstoječih 

programov, ki jih izvajajo tako vzgojno-izobraževalni zavodi kot tudi različne nevladne 

organizacije. Poseben poudarek bo še naprej namenjala preventivni dejavnosti na področju 

socialnega in zdravstvenega varstva otrok, odkrivanju in spodbujanju nadarjenih otrok, 

nudenju pomoči otrokom z učnimi težavami, spodbujanju karierne orientacije, področju 

aktivnega in kreativnega preživljanja prostega časa, medgeneracijskemu povezovanju, 

povezovanju z ranljivimi skupinami prebivalstva ter sodelovanju v aktivnostih lokalne 

skupnosti. Tudi v bodoče bo občina podpirala prizadevanja vzgojno-izobraževalnih zavodov 

in nevladnih organizacij za večjo kakovost bivanja vseh otrok. 

Ob zavedanju, da postaja starševstvo, tako kot ostali vidiki življenja, podvrženo vse večjim 

družbenim pritiskom (vzorci, pričakovanja, pomanjkanje časa itd.), bo občina še naprej 

podpirala prizadevanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in različnih nevladnih organizacij pri 

izvajanju dejavnosti podpore in svetovanja staršem. 

V osnovni šoli je zaznati tudi problematiko družin iz Bosne in Hercegovine, iz Makedonije in s 

Kosova. Otroci iz teh družin se kljub morebitni brezposelnosti enega ali obeh staršev 

vključujejo v redne predšolske in šolske programe. Težave se pojavljajo tudi v komunikaciji s 

starši, kjer so očetje zaradi dela pogosto odsotni oz. zasedeni, matere pa ne govorijo 
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slovenskega jezika. Občina Šempeter-Vrtojba podpira zgodnje vključevanje otrok tujcev v 

predšolske programe in tako prispeva k zgodnji in aktivni integraciji otrok v širšo lokalno 

skupnost.  

 

 

 

Cilj: 

 Podpiranje obstoječih in razvijanje novih socialnovarstvenih programov za otroke in 

mlade.  

Ukrepi: 

 Podpora obstoječim in novim programom, namenjenim otrokom in mladim. 

 Podpora vzgojno-izobraževalnemu zavodu in nevladnim organizacijam pri okrepitvi 

programov preventive na področju socialnega in zdravstvenega varstva otrok, 

odkrivanja in spodbujanja nadarjenih otrok, nudenja pomoči otrokom z učnimi 

težavami, spodbujanja karierne orientacije, na področju aktivnega in kreativnega 

preživljanja prostega časa, medgeneracijskega povezovanja in povezovanja z 

ranljivimi skupinami prebivalstva ter sodelovanja pri širših aktivnostih lokalne 

skupnosti.  

 

Kazalci: 

 Število socialnovarstvenih programov, namenjenih otrokom in mladim. 

 Število preventivnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 

otrok in drugih programov. 

 Število preventivnih programov, delavnic in predavanj na področju dela z otroki in 

mladimi. 

 

5.3. PROGRAMI, NAMENJENI OTROKOM IN ŽENSKAM KOT ŽRTVAM NASILJA 

 

Nasilje nad otroki in ženskami v domačem okolju je velik družbeni problem, ki pogosto 

ostane nerazkrit, prav zato ga je težko prepoznati in preprečevati. Nasilje v družini se pojavlja 

v vseh družbah ne glede na družbenoekonomski položaj, spol, starost ali druge osebne 

okoliščine. Iz Nacionalne raziskave o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih je vidno, 

da je 56,1 % žensk v Sloveniji od dopolnjenega 15 leta starosti doživelo eno od oblik nasilja. 

Večina povzročiteljev fizičnega nasilja nad ženskami je moških (Leskošek in drugi, 2010), ki so 

z žensko v partnerskem odnosu. 
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V Občini Šempeter-Vrtojba se izvajata dva programa na področju nasilja nad ženskami, prvi 

nudi namestitev ženskam z otroki v materinskem domu, ko bivanje na lastnem domu ni več 

mogoče. Program je namenjen zmanjševanju tveganja revščine, povečanju socialne 

vključenosti žensk in zagotavljanju socialne varnosti v kriznih obdobjih. Drugi program pa 

nudi individualna svetovanja, svetovalno-terapevtske skupine ter delavnice za samopomoč in 

osebnostno rast, izvajajo se tudi svetovanja na domu, kar je ključno za vključitev širšega 

spektra žrtev nasilja, tudi tistih, ki so gibalno ovirane in starejše osebe. 

Pojavlja se potreba po zagotavljanju zadostnega števila neprofitnih stanovanj v najem in/ali 

bivalnih enot. Ženske po preteku obdobja namestitve v materinskem domu so primorane 

poiskati nastanitev drugje. Pogosto izhajajo iz težkih socialnih in materialnih razmer, kar jim 

otežuje plačevanje stroškov bivanja. Zlasti problematičen je položaj starejših žensk z nizkimi 

pokojninami, žensk s težavami v duševnem zdravju, brezposelnih samskih žensk ali mater z 

otroki in tujk z otroki. 

Poleg nastanitev pa je žrtvam nasilja potrebno zagotoviti druge podporne programe v obliki 

brezplačnih terapevtskih programov, saj žrtve nasilja pogosto potrebujejo tudi 

psihoterapevtsko obravnavo. 

Na področju obravnave nasilja pa nikakor ne gre spregledati tudi programov za povzročitelje 

nasilja, ki se vključujejo predvsem v terapevtske programe. 

 

Cilj: 

 Podpora obstoječim programom socialnega varstva, namenjenim žrtvam nasilja. 

 

Ukrepi: 

 Podpora obstoječim programom socialnega varstva, namenjenim žrtvam nasilja, in 

iskanje novih podpornih programov. 

 

Kazalci: 

 Število socialnovarstvenih programov za ženske in otroke kot žrtve nasilja. 

 

5.4. PROGRAMI, NAMENJENI INVALIDOM 

 

Država je z Ustavo Republike Slovenije, z ustrezno zakonodajo in s sledenjem mednarodnim 

dokumentom (Madridska deklaracija, Agenda 22 itd.) ustvarila pravno podlago za 

zagotavljanje enakih možnosti za vse državljane, tudi za invalide oz. ljudi z različnimi 
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senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi) in za gibalno ovirane 

osebe. Invalidske organizacije (oz. društva) in lokalne skupnosti pa ustvarjajo pogoje za 

uspešno premagovanje ovir (komunikacijskih, informacijskih, prostorskih itd.) ter 

vključevanje invalidov v širšo skupnost. 

Obstoječi javni zavodi in invalidske organizacije v Sloveniji zagotavljajo relativno dobro 

razvito mrežo storitev in programov, prilagojenih potrebam ljudi z različnimi vrstami in 

stopnjami invalidnosti: dnevni centri, institucionalno varstvo, varstveno delovni centri, 

svetovanje in druge aktivnosti. Kljub temu pa se je v pogovorih s predstavniki invalidskih 

organizacij izkazalo, da ostajajo določena področja nepokrita oz. zanje še ni razvite ustrezne 

oblike podpore ali pomoči. Vedno znova se namreč poraja problem zagotavljanja enakih 

možnosti, neodvisnosti in enakopravnega vključevanja ljudi z oviranostmi oz. okvarami v 

širšo družbo.  

Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18), ki se bo začel uporabljati s 1. 1. 

2019, pomeni formalnopravno ureditev področja osebne asistence, ki so ga pred tem že 

izvajale različne invalidske organizacije v obliki verificiranih javnih socialnovarstvenih 

programov. Osebna asistenca omogoča invalidom aktivno in enakopravno vključevanje v 

družbo ter večjo samostojnost pri sprejemanju odločitev in upravljanju z lastnim življenjem, 

skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS-MP, št. 10/08) in načeli 

ReNPSV 13–20 o procesu deinstitucionalizacije in razvoja programov in storitev v skupnosti 

(ali t. i. skupnostnih programov). 

Gluhim in naglušnim predstavlja komunikacija največjo oviro v vsakdanjem življenju. Čeprav 

lahko gluhe osebe med sabo komunicirajo preko slovenskega znakovnega jezika, pa ostaja 

njihova komunikacija s širšo družbo otežena. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika 

(Uradni list RS, št. 96/02) določa pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih 

tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik. Na takšen 

način se skuša zagotavljati enakopravno vključevanje gluhih oseb v delovno okolje in 

vsakdanje življenje. Kljub temu pa si gluhe osebe izbirajo prijatelje oz. oblikujejo svojo 

socialno mrežo glede na lastno in obenem skupno oviranost, to je gluhost. Situacij v javnem 

prostoru, kjer se gluhi in naglušni srečujejo s težavami v komunikaciji, je veliko: trgovine, 

banke, čakalnice v bolnišnicah, oznanjanje odhodov in prihodov javnega potniškega prometa 

itd. Gluhost je »nevidna« invalidnost, na katero opozarja Društvo gluhih in naglušnih Severne 

Primorske tudi s svojo gledališko skupino. 

Slepi in slabovidni ter gibalno ovirane osebe se srečujejo predvsem s težavami premagovanja 

fizičnih ovir in splošne dostopnosti do storitev in informacij. Poleg prostorskih prilagoditev, 

primernega oblikovanja informacijskih tabel in drugih sredstev obveščanja in informiranja ter 

izobraževanja in osveščanja javnosti pa je ključnega pomena tudi nudenje prilagojenega 

prevoza in storitev spremljanja osebe. Društvi, ki zagotavljata organiziran in prilagojen 

prevoz ter spremljanje slepih in slabovidnih ter gibalno oviranih oseb, se srečujeta s težavo 

visokih stroškov vzdrževanja starih in dotrajanih vozil.  
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Dostopnost je pojem, ki je močno povezan z zagotavljanjem enakih možnosti za vse. 

Zagotavljanje dostopnosti pa ni pomembno le za ljudi, katerim je priznana določena 

oviranost oz. okvara, temveč tudi za naraščajočo populacijo starejših, ki se pogosto srečuje s 

težavami vida, sluha in gibanja. 

Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje socialno-humanitarnih 

dejavnosti finančno podpira programe različnih društev ali zvez društev, ki delujejo v javnem 

interesu na področju invalidskega varstva. Skladno z Zakonom o socialnem varstvu zagotavlja 

tudi sredstva za plače družinskih pomočnikov in kritje stroškov institucionalnega varstva za 

tiste občane, ki nimajo zadostnih finančnih sredstev. Za večjo avtonomnost oseb z 

oviranostmi (oz. okvarami) pa si bo občina prizadevala za izboljšanje: 

- dostopnosti prostora (odpravljanje grajenih ovir, nameščanje ustreznih klančin in 

taktilnih oznak, zagotavljanje varnih poti za invalide itd.), 

- dostopnosti informacij (primerno oblikovanje usmerjevalnih sistemov, informativnih 

tabel, spletnih strani itd.), 

- dostopnosti storitev in procesov (izobraževanja in ozaveščanje ljudi, ki ponujajo 

različne storitve v lokalnem okolju, o načinu in komunikaciji z ljudmi z okvarami sluha 

in vida). 

 

Cilj: 

 Izboljšanje dostopnosti prostora, informacij in storitev v Občini Šempeter-Vrtojba. 

 

Ukrepi: 

 Podpora obstoječim in (morebitnim) novim storitvam in programom, namenjenim 

ljudem z različnimi oblikami oviranosti oz. okvar. 

 Načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje dostopnosti prostora, informacij in 

storitev obeh krajev (Šempetra pri Gorici in Vrtojbe). 

 Izvajanje aktivnosti za večjo ozaveščenost občanov o različnih oblikah invalidnosti. 

 Predstavitev obstoječih oblik socialnovarstvenih programov in storitev, ki so na voljo 

prebivalstvu občine, v posebej izdani zloženki o socialnovarstvenih storitvah in 

programih. Zloženka bo prilagojena osebam z različnimi oblikami oviranosti, tako v 

papirnati kot tudi spletni verziji. 

 

Kazalci: 

 Število socialnovarstvenih programov, namenjenih ljudem z različnimi oblikami 

oviranosti, ki jih sofinancira občina. 
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 Število prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba, ki se vključujejo v dejavnosti invalidskih 

organizacij. 

 Akcijski načrti, ukrepi in poročila o izvedenih ukrepih in drugih aktivnostih v občini za 

izboljšanje dostopnosti prostora, informacij in storitev osebam z različnimi oblikami 

oviranosti. 

 

 

5.5. PROGRAMI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI  IN REVŠČINE 

 

Od leta 2014 se gospodarski položaj v RS izboljšuje, kar ugodno vpliva na zmanjšanje 

brezposelnosti, povečanje zaposlenosti in posledično izboljšanje socialnega in ekonomskega 

položaja ljudi. Kljub zmanjševanju brezposelnosti in povečanju števila razpisanih delovnih 

mest na določenih področjih (predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, druge raznovrstne 

poslovne dejavnosti, zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, vzdrževanje in popravila 

motornih vozil, izobraževanje, gostinstvo, promet in skladiščenje) ostaja določeno število 

ljudi brez zaposlitve.  

Zmanjševanje števila brezposelnih oseb vpliva tudi na strukturo brezposelnih oseb na trgu 

dela, med katerimi je nadpovprečno visok delež starejših, nizko izobraženih in terciarno 

izobraženih s suficitarnimi znanji. Gre za strukturo kadra, ki zahteva veliko angažiranja pri 

iskanju zaposlitvenih možnosti (učenja veščin iskanja zaposlitve, dodatna usposabljanja in 

izobraževanja, motiviranje itd.). Obstoječe demografske spremembe, zlasti staranje 

prebivalstva, zvišuje delež starejših na trgu dela, kar ima velik vpliv na spremembe na trgu 

dela. Tudi neskladje med ponudbo delovne sile in povpraševanjem delodajalcev zahteva tako 

od brezposelnih kot tudi od zaposlenih vse večjo mero fleksibilnosti: pridobivanje novih 

znanj in kompetenc, izobraževanje in usposabljanje, vseživljenjsko učenje, spremembo 

poklica, spremembo delovnega mesta itd. 

Na ZRSZ – Območna enota Nova Gorica je januarja 2018 bilo registriranih 191 brezposelnih 

oseb iz Občine Šempeter-Vrtojba, kar je 21,7 % manj kot januarja 2017. V januarju 2018 se je 

stopnja registrirane brezposelnosti v primerjavi z januarjem 2017 znižala za 2 %. Število 

brezposelnih oseb se še naprej zmanjšuje, maja 2018 je bilo v registru ZRSZ prijavljenih 172 

brezposelnih prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba, stopnja registrirane brezposelnosti pa je 

znašala 6,2 %. 

 

Registrirana brezposelnost na ZRSZ med prebivalci  
Občine Šempeter-Vrtojba meseca januarja 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

Število brezposelnih oseb 376 339 278 244 191 

Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 13,8 12,5 10,3 9,0 7,0 

 Tabela 11 – vir: ZRSZ. 

 

Med tremi ključnimi cilji ReNPSV 13–20 sta tudi zmanjševanje tveganja za revščino in 

povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva. 

Zaposlenost predstavlja pomemben vidik socialne vključenosti in zmanjšanja tveganja za 

revščino, zato bo Občina Šempeter-Vrtojba še naprej sodelovala z ZRSZ – Območno enoto 

Nova Gorica.  

Območna enota Nova Gorica, skladno z Načrtom za izvajanje ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja (v nadaljevanju APZ), ki jo sprejme Vlada RS, in izvedbenim dokumentom, to je 

s Katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja (veljaven od 22. 3. 2018), svoje delovanje 

usmerja na sledeča področja: 

- usposabljanje in izobraževanje, 

- nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, 

- spodbude za zaposlovanje, 

- kreiranje delovnih mest in 

- spodbujanje samozaposlovanja. 

Prednosti pri vključevanju v ukrepe APZ imajo osebe iz ranljivih skupin na trgu dela, to so 

dolgotrajno brezposelne osebe, osebe brez izobrazbe in starejši od 50 let ter mladi, invalidne 

osebe, prejemniki denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ali socialnovarstvenih 

prejemkov in brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v noben izmed ukrepov APZ. 

 

5.5.1. Dvig ravni izobrazbe brezposelnih oseb in pridobivanje novih znanj 

 

Zmanjševanje brezposelnosti v Občini Šempeter-Vrtojba je značilno za prebivalce na vseh 

ravneh izobrazbe. Spodnja tabela prikazuje, da med brezposelnimi v Občini prevladujejo 

osebe z zaključeno osnovno šolo ali manj, sledijo jim osebe s srednjo tehniško, strokovno ali 

splošno izobrazbo. 
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Izobrazbena struktura brezposelnih prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba  
v registru brezposelnih ZRSZ, mesec januar 

  2014 2015 2016 2017 2018 

OŠ ali manj 113 80 84 80 59 

Srednje poklicno izobraževanje 87 64 60 49 38 

Srednje tehniško, strokovno, splošno izobraževanje 102 80 77 60 55 

Visokošolsko izobraževanje I., II. in III. stopnje 
po bolonjskih programih 74 54 57 55 39 

Skupaj 376 339 278 244 191 

Tabela 12 – vir: ZRSZ. 

 

Neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela postavlja brezposelne osebe pred 

zahtevo po dodatnem usposabljanju in izobraževanju. Izobraževanje je lahko formalno in 

pomeni pridobitev višje ravni izobrazbe ali neformalno s pridobivanjem novih znanj in 

kompetenc. Namen obeh je večanje zaposlitvenih možnosti in uspešen razvoj kariere.  

V letu 2017 je bilo 32 prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba vključenih v programe 

neformalnega izobraževanja, nihče pa se ni odločil za vključitev v formalno izobraževanje. 

Med neformalnimi vsebinami so se brezposelni najpogosteje odločali za izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju računalništva oz. računalniških programov in poznavanja tujih 

jezikov.  
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Število vključenih prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba 
 v programe neformalnega izobraževanja leta 2017 

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) 1 

Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode 1 

Program računalniškega opismenjevanja oseb s posebnimi potrebami 2 

Pridobitev osnovnega ECDL spričevala (Evropsko računalniško spričevalo) 4 

Oblikovalec kovin 1 

Izdelava pekovskih izdelkov in testenin na tradicionalni in/ali industrijski način 1 

Osnove suhomontažne gradnje 1 

Tečaj za voznika viličarja 1 

Varnostnik 1 

NPK – varnostnik/varnostnica 1 

Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela 1 

Program podjetniškega usposabljanja 2 

Angleščina – poslovna konverzacija na ravni B2 (višja raven) 4 

EXCEL nadaljevalni tečaj 4 

Italijanščina – osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna raven) 2 

Priprava na strokovni izpit in opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka 2 

Računalniška pismenost za odrasle 3 

Skupaj 32 

Tabela 13 – vir: ZRSZ. 

 

5.5.2. Povečanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
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Na ZRSZ – Območni službi Nova Gorica iz leta v leto narašča število objavljenih prostih 

delovnih mest. V letu 2016 je bilo objavljenih 4.524 prostih delovnih mest, leta 2017 že 

5.802, v prvi polovici leta 2018 pa 3.608. Število objav za prosta delovna mesta narašča, kljub 

dejstvu, da podatki ZRSZ ne zajemajo podatkov o vseh prostih delovnih mestih, saj po 

Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 

– PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) delodajalci v zasebnem sektorju niso zavezani k objavi 

prostega delovnega mesta na ZRSZ. Obvezno obveščanje ZRSZ ostaja zgolj za prosta delovna 

mesta v javnem sektorju in gospodarskih družbah v večinski lasti države. 

 

Število objavljenih prostih delovnih mest na ZRSZ,  
Območna služba Nova Gorica 

  2014 2015 2016 2017 201815 

Število prostih delovnih mest na ZRSZ za območje 
Območne službe Nova Gorica 2.935 3.001 4.524 5.802 3.608 

Tabela 14 – vir: ZRSZ. 

 

Pri Območni službi Nova Gorica sta bili 2 osebi iz Občine Šempeter-Vrtojba vključeni v 

program podjetniška usposabljanja (tj. usposabljanja pri samozaposlitvi) in 1 oseba je prejela 

subvencijo v okviru programa spodbujanje ženskega podjetništva. Stopnja brezposelnosti se 

zmanjšuje tudi zaradi pozitivnih učinkov ukrepov spodbujanja samozaposlovanja 

brezposelnih oseb in kreiranja novih delovnih mest. Pomemben ukrep Aktivne politike 

zaposlovanja predstavljajo javna dela, saj dajejo v letu 2018 prednost zaposlovanju 

dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb in v tem času niso bile vključene v noben program aktivne politike 

zaposlovanja. Število vključenih prebivalcev občine v javna dela iz leta v leto vpada: leta 2016 

je bilo vključenih v javna dela 20 oseb, leta 2017 jih je bilo 15, v prvi polovici leta 2018 pa 12. 

 

Število vključenih prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba v javna dela 

  2014 2015 2016 2017 2018 

                                                      
 

 

15
 Podatki o prostih delovnih mestih od januarja 2018 niso več primerljivi s podatki iz prejšnjih let zaradi 

uporabe Pravilnika o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Uradni list RS, št. 53/17). 
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Število vključenih prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba 
 v javna dela 27 27 20 15 12 

Tabela 15 – vir: ZRSZ. 

 

5.5.3. Povečanje socialne vključenosti brezposelnih oseb 

 

Pregled starostne strukture brezposelnih oseb v Občini Šempeter-Vrtojba pokaže, da narašča 

predvsem delež brezposelnih med starimi 50 ali več let, vpada pa delež brezposelnih med 

mladimi oz. v starostni skupini od 15 do 29 let. Primerjava med spoloma nakazuje, da počasi 

narašča delež brezposelnih žensk. Kljub temu pa ostaja razlika med brezposelnostjo žensk in 

moških minimalna. Od leta 2015 je mogoče opaziti zmanjšanje deleža brezposelnih oseb 

med dolgotrajno brezposelnimi osebami in iskalci prve zaposlitve, kar je po vsej verjetnosti 

(tudi) pozitiven učinek ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je v zadnjih letih posebno 

pozornost namenjala prav tema dvema kategorijama brezposelnih oseb. Posebno pozornost 

bo v prihodnje potrebno nameniti predvsem ukrepom za odpravljanje brezposelnosti med 

dolgotrajno brezposelnimi, saj delež slednjih ostaja še vedno precej visok, ter invalidnim 

osebam, katerih delež se od leta 2014 povečuje. 

 

Registrirane brezposelne osebe med prebivalci Občine Šempeter-Vrtojba, 
mesec januar 

Značilne skupine 
registriranih brezposelnih oseb (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Stari 15–29 let 25,3 23,3 18,7 20,1 17,3 

Stari 30–49 let 44,7 46,3 44,6 42,2 44,0 

Stari 50 ali več let 30,1 30,4 36,7 37,7 38,7 

Ženske 41,8 48,7 50,4 49,2 51,8 

Moški 58,2 51,3 49,6 50,8 48,2 

Dolgotrajno brezposelne osebe (12 mesecev ali več) 46,3 55,8 48,6 44,3 42,9 

Brezposelni 0–11 mesecev 53,7 44,2 51,4 55,7 57,1 

Iskalci prve zaposlitve 18,4 18,6 14,4 13,1 11,5 

Iskalci ponovne zaposlitve 81,6 81,4 85,6 86,9 88,5 

Invalidne osebe 9,8 12,4 12,9 12,7 14,7 

Osebe brez invalidnosti 90,2 87,6 87,1 87,3 85,3 

Tabela 16 – vir: ZRSZ. 
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5.5.4. Zmanjšanje tveganja revščine in socialne izključenosti 

 

Skladno z večanjem zaposljivosti prebivalstva se manjšata stopnja tveganja za revščino in 

stopnja tveganja socialne izključenosti. Na območju Goriške statistične regije je stopnja 

revščine v letu 2017 znašala 9,8 %, kar je 5 % manj kot leta 2016. Stopnja tveganja socialne 

izključenosti se je v letu 2017 znižala za 5,9 % in je tako znašala 12,7 %. Kljub zmanjševanju 

stopnje tveganja revščine in socialne izključenosti pa je z dohodkom, nižjim od praga 

tveganja revščine16, živelo 11.000 prebivalcev Goriške statistične regije, kar je 9,3 % vseh 

prebivalcev te regije. Med osebami, ki živijo pod pragom tveganja revščine, se najpogosteje 

pojavljajo upokojenci, zlasti upokojene ženske, delovno aktivni, brezposelni, mladoletni 

otroci in drugi (gospodinje, študentje, nezmožni za delo in druge neaktivne ali nerazvrščene 

osebe). 

Državne in občinske denarne pomoči (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški 

dodatek, občinska denarna pomoč itd.) predstavljajo pomemben vidik zmanjševanja 

tveganja revščine in povečanje vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin 

prebivalstva. Občina Šempeter-Vrtojba bo za blaženje socialnih in finančnih stisk svojih 

občanov še naprej zagotavljala finančna sredstva za občinske denarne pomoči, enkratno 

denarno pomoč ob rojstvu otroka, subvencioniranje najemnin, financiranje pogrebnih 

stroškov socialno ogroženih, financiranje paketov pomoči s hrano, šolske potrebščine in 

druge oblike pomoči, ki se dodeljujejo preko Območnega združenja Rdečega križa Nova 

Gorica, Župnijske Karitas Šempeter in Župnijske Karitas Vrtojba. 

 

Cilj: 

 Podpiranje in spremljanje izvajanja socialnovarstvenih storitev in programov za 

zmanjšanje brezposelnosti in revščine v Občini Šempeter-Vrtojba. 

 

Ukrepi: 

 Podpiranje obstoječih in morebitnih novih programov socialnega varstva za 

zmanjšanje brezposelnosti in revščine med prebivalstvom občine. 

 Zagotavljanje sredstev za občinske denarne pomoči in subvencijo najemnine. 

 

                                                      
 

 

16
 Letni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo je znašal 7.628 EUR, mesečni pa 636 EUR. Prag 

tveganja revščine za štiričlansko družino, ki jo sestavljajo dva odrasla in dva otroka, mlajša od 14 let, je znašal 
1.335 EUR na mesec, za dvočlansko gospodinjstvo brez otrok pa 954 EUR na mesec.  
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Kazalci: 

 Število programov, namenjenih zmanjševanju brezposelnosti in revščine med 

prebivalci občine. 

 Višina sredstev občine za občinske denarne pomoči in subvencijo najemnine. 

 Število brezposelnih oseb in njihova struktura. 

 Število objavljenih delovnih mest na ZRSZ. 

5.6.  PROGRAMI IN STORITVE ZA LJUDI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU 

 

Duševno zdravje predstavlja del celotnega zdravja posameznika ter pomembno vpliva na 

kvaliteto njegovega življenja. Duševno zdravje ni le odsotnost duševnih težav, temveč ob 

uveljavljanju koncepta pozitivnega duševnega zdravja pomeni doživljanje občutka sreče, 

zadovoljstva, samospoštovanja, sposobnost obvladovanja svojega življenja itd. Duševne 

motnje se pojavljajo, kadar težave ovirajo vsakodnevno delovanje posameznika (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje).  

V splošnem velja, da so težave v duševnem zdravju v porastu, predvsem kot posledica 

brezposelnosti, revščine, izključenosti, neenakosti v družbi ter travmatičnih izkušenj (smrt 

bližnje osebe, izguba službe, ločitev itd.). Obenem pa duševne in vedenjske motnje močno 

obremenjujejo finančno blagajno države, saj so en izmed najpogostejših vzrokov za bolniški 

stalež in prezgodnje upokojevanje. V Sloveniji so poleg prehodnih duševnih stisk razširjene 

tudi stresne, anksiozne in depresivne motnje ter škodljiva raba alkohola in samomorilnost 

(Roškar in drugi, 2015). 

Nacionalni inštitut za javno zdravje pa poroča tudi o porastu duševnih motenj, zlasti 

anksioznih motenj med otroki. Na razvoj anksioznih motenj lahko vplivajo različni dejavniki: 

individualni, družinski, družbeni, okoljski, skupnostni in kulturni dejavniki.  

Na področju težav v duševnem zdravju so zelo pomembne akcije osveščanja oz. 

prepoznavanja duševnih stisk in težav ter preventivna dejavnost, ki naj bo usmerjena tudi in 

predvsem na vzgojno-izobraževalne zavode. 

Tradicionalna obravnava duševnih težav je temeljila na medicinskem pristopu, za katerega 

sta značilni institucionalizacija in izključevanje posameznikov iz skupnosti. V osemdesetih 

letih 20. stoletja so se začele razvijati nevladne organizacije, ki so začele spodbujati 

interdisciplinarno obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju, deinstitucionalizacijo oz. 

programe v skupnosti, destigmatizacijo duševnih težav in ponovno vključevanje oseb s 

težavami v duševnem zdravju v lokalno skupnost. Danes pa se je oblikovalo tudi zavedanje, 

da za zagotavljanje kakovostne in vsestranske obravnave ljudi s težavami v duševnem 

zdravju potrebujemo medsektorsko mrežo storitev in služb po smernicah Resolucije o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028. 
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Prebivalcem Občine Šempeter-Vrtojba so na voljo dispanzer za mentalno zdravje v Novi 

Gorici ter programi v skupnosti, ki jih zagotavljajo nevladne organizacije. Mreža skupnostnih 

programov na področju duševnega zdravja predstavlja dnevni center, programe informiranja 

in svetovanja, zagovorništvo, skupine za samopomoč, terensko delo, organizirane delavnice, 

predavanja in druge prostočasne aktivnosti, preventivno delo, akcije osveščanja in 

senzibilizacije družbe ter stanovanjske skupine.  

Kljub raznoliki ponudbi storitev v skupnosti pa nevladne organizacije izpostavljajo predvsem 

dva ključna problema oseb s težavami v duševnem zdravju: pomanjkanje nastanitvenih 

kapacitet in problem socialne izključenosti. Pokazala se je potreba po oblikovanju dodatnih 

stanovanjskih skupin in povečanju števila neprofitnih stanovanj ter večji socialni vključenosti 

oseb s težavami v duševnem zdravju v lokalno skupnost tudi preko interesnih oz. 

prostočasnih dejavnosti. 

Prav tako gre več pozornosti v bodoče nameniti potrebam svojcev oseb s težavami v 

duševnem zdravju, saj večina le-teh živi pri svojih družinah. Po akutnem zdravljenju se skrb 

za obolelo osebo najpogosteje prenese na družinske člane, kar sproži pri slednjih 

preobremenjenost in zaskrbljenost. Skupine za samopomoč so ena izmed oblik podpore 

svojcem v skrbi za obolelo osebo in zato pomemben vidik sproščanja napetosti in 

spodbujanja občutkov razumevanja ter širjenja in vzdrževanja socialne mreže. 

Pomoč in podpora v času duševne stiske sta zelo pomembni, a prav tako ne gre zanemariti 

koncepta pozitivnega duševnega zdravja, ko so aktivnosti namenjene tako ljudem z 

duševnimi težavami kot tudi tistim brez težav. Zagotavljanje duševnega zdravja ljudi ni le v 

odpravljanju težav in stisk, temveč tudi in predvsem v učenju in preventivi. 

 

Cilj: 

 Podpiranje in spremljanje izvajanja socialnovarstvenih storitev in programov, 

namenjenih ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

 

Ukrepi: 

 Podpiranje obstoječih in morebitnih novih programov socialnega varstva, namenjenih 

ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

 Podpiranje koncepta stanovanjske skupine. 

 Zagotavljanje sredstev za aktivno vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v 

kulturne, športne in druge rekreativne vsebine v lokalni skupnosti. 

 Poskus oblikovanja dodatne skupine za samopomoč v Vrtojbi, ki je skladna tudi s 

potrebami, izraženimi v programih za starejše. 

 Podpiranje vsebin v skladu s konceptom pozitivnega duševnega zdravja kot oblika 

dolgoročne strategije na področju zagotavljanja duševnega zdravja vseh občanov. 
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Kazalci: 

 Število programov, namenjenih ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

 Število oseb, vključenih v posamezni program. 

 

5.7. PROGRAMI, NAMENJENIM LJUDEM S TEŽAVAMI ZARADI ZASVOJENOSTI  

 

Področje zasvojenosti je zelo kompleksno, saj vključuje tako zasvojenosti od psihoaktivnih oz. 

kemičnih substanc kot tudi nekemične zasvojenosti oz. zasvojenosti od postopkov in ritualov, 

s katerimi ljudje sprožijo omamni učinek s pomočjo stimulacije možganov. Področje 

zdravljenja in preventive za prebivalce Občine Šempeter-Vrtojba izvaja Center za zdravljenje 

zasvojenosti, ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma – osnovno varstvo Nova Gorica. 

Svoje delovanje so usmerili zlasti na področje zdravljenja zasvojenosti od nedovoljenih drog, 

iger na srečo in interneta. Sodelujejo pa tudi z Društvom za zdravo življenje Nova Gorica, ki 

izvaja skupinska srečanja za rehabilitacijo in resocializacijo zdravljenih alkoholikov. 

Nosilci preventivne dejavnosti na območju Občine Šempeter-Vrtojba so Zdravstveni dom – 

osnovno varstvo Nova Gorica, Policijska enota Nova Gorica in Osnovna šola Ivana Roba 

Šempeter pri Gorici. Občina si bo tudi v prihodnje prizadevala za podpiranje vsebin na 

področju preventivne dejavnosti, zlasti med otroki in mladostniki v osnovnih in srednjih 

šolah. Programi preventivne dejavnosti morajo vsebinsko obsegati vsa aktualna področja: 

zasvojenost od dovoljenih in nedovoljenih drog, alkoholizem, motnje hranjenja, ortoreksijo, 

zasvojenost od sodobnih elektronskih medijev in spleta. Zlasti slednji dve sta v velikem 

porastu med otroki in mladino. 

Med mladimi sta v visokem porastu zasvojenost od elektronskih medijev in spletnih vsebin 

(igre na srečo, videoigre, socialna omrežja itd.) in uporaba in zasvojenost od novih 

sprogramiranih in skoncentriranih drog. Novi preventivni in kurativni programi morajo svojo 

pozornost tudi in predvsem usmeriti na razmah novodobnih zasvojenosti. Nekemične 

zasvojenosti, med katerimi prednjačijo zasvojenosti od spletnih vsebin, predstavljajo danes 

že polovico vseh registriranih zasvojenosti v Centru za zdravljenje zasvojenosti 

Zdravstvenega doma – osnovno varstvo Nova Gorica. 

Med različnimi oblikami zasvojenosti sta v populaciji odraslih najbolj razširjeni in z vidika 

kriminalitete, degradacije okolja, duševnega zdravja in socialnih posledic najbolj 

problematični uporaba oziroma odvisnost od alkohola in prepovedanih drog. 
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5.7.1. Programi, namenjeni ljudem s težavami zaradi uporabe ali zasvojenosti z 

nedovoljenimi drogami 

 

Na področju dela z uporabniki nedovoljenih drog sta se razvila dva pristopa, in sicer 

visokopražni in nizkopražni pristop. Prvi zahteva abstinenco, pri drugem pa abstinenca ni 

pogoj, saj zajema programe za zmanjšanje škode pri uporabnikih nedovoljenih drog. V okviru 

visokopražnih programov imajo uporabniki prepovedanih drog na voljo detoksikacijo, 

bolnišnično zdravljenje, komune in terapevtske skupnosti. Nizkopražni programi pa se 

izvajajo predvsem v obliki substitucijskih programov, zamenjave pribora za injiciranje, 

dnevnih centrov, terenskega dela in dejavnosti socialne reintegracije. Dnevni center in 

terensko delo nudita individualne vsebine dela v obliki storitev svetovanja in informiranja. V 

dnevnem centru zagotavljajo tudi skupne prostore za skupinske aktivnosti, kot so pogovorne 

skupine, ter prostore za spodbujanje zdravih življenjskih navad (skrb za osebno higieno, 

priprava toplega obroka, obdelava skupnega vrta itd.). 

Pri terenskem delu ter delu v dnevnem centru vse pogosteje opažajo, da se v njihove storitve 

vključujejo uporabniki z dvojnimi diagnozami, kar pomeni, da so to ljudje, ki imajo poleg 

zasvojenosti z nedovoljenimi drogami težave tudi v duševnem zdravju. Vse to pa zahteva 

dodatno usposabljanje obstoječega kadra. Poleg dvojnih diagnoz je pri uporabnikih 

nedovoljenih drog precej razširjeno tudi brezdomstvo. Pojavlja se potreba po različnih 

nastanitvenih oblikah podpore kot tudi potreba po zagotavljanju zavetišča oz. ločenih ležišč 

za žensko populacijo brezdomk. S problematiko pomanjkanja ustreznih nastanitvenih oblik 

(tj. stanovanjskih skupin) se srečujejo tudi osebe po vrnitvi iz komun. 

Pri izvajanju terenskega dela se opaža porast uporabe drog na javnih površinah, čemur bi se 

lahko izognili z ustvarjanjem specifičnih prostorov za varno in higiensko uživanje 

nedovoljenih drog, t. i. varnih sob za injiciranje. In čeprav že obstaja utečena praksa v 

nekaterih državah Evropske unije, ostaja v Sloveniji program nerealiziran. Z ustvarjanjem 

varnih sob za injiciranje se uporabnikom omogoča higiensko in varno okolje za manj škodljivo 

uporabo drog ter omejitev uporabe drog na javnih mestih, posledično pa tudi zmanjšanje 

deviantnega ravnanja (preprodaja, kriminal, motenje javnega reda in miru, uporaba drog na 

javnih površinah itd.). 

Pomanjkljiva ostaja socialna reintegracija17 uporabnikov prepovedanih drog. Slednji se le 

stežka vključujejo v lokalno skupnost, čeprav jim nevladne organizacije zagotavljajo med 

                                                      
 

 

17
 Socialna reintegracija je opredeljena kot vsakršno socialno posredovanje z namenom vključitve nekdanjega 

ali obstoječega uporabnika prepovedanih drog v skupnost. Socialna reintegracija naj bi zajema tri temeljne 
vidike; nastanitev, izobraževanje in zaposlitev. 
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drugim tudi informiranje in svetovanje za odpravljanje zdravstvenih, materialnih in socialnih 

stisk.  

Posebno pozornost zahteva tudi področje uporabe nedovoljenih drog med mladimi. Prvi 

poskusi uporabe drog najpogosteje segajo v obdobje zgodnjega mladostništva, za katerega je 

značilna želja po novih in vznemirljivih izkušnjah, kar včasih vodi tudi v nekatera 

nepremišljena ali tvegana ravnanja, na primer eksperimentiranje z različnimi drogami 

(Steinberg 2007). Najnižjo povprečno starost ob prvi uporabi beležijo pri konoplji, do 

uporabe katere obstaja relativno visoka družbena toleranca oz. neenotno stališče (medijske 

in strokovne) javnosti. Na podlagi podatkov, zbranih v raziskavi ESPAD report 2015 – Results 

from the European school survey project on alcohol and other drugs, ki je zajela šolajočo 

mladino v starosti 15–16 let, je razvidno, da mladi v Sloveniji med prepovedanimi drogami 

najpogosteje posegajo po konoplji in inhalantih (The ESPAD group 2015). Zaposleni v 

nizkopražnih in visokopražnih programih pa izpostavljajo predvsem visoko uporabo konoplje 

in novih drog, ki jih terapevt Miha Kramli imenuje sprogramirane in skoncentrirane droge. 

Zanimiv je tudi izsledek dr. Tonija Pustovrha, nekdanjega raziskovalca na Fakulteti za 

družbene vede, ki je izvedel raziskavo med 445 slovenskimi študenti na Univerzi v Ljubljani 

med letoma 2012–2013. Ugotovil je, da kar 6 % študentov uporablja prepovedane substance 

z namenom izboljšanja koncentracije, pomnjenja in budnosti. Po mnenju Pustovrha mnoge 

objave navajajo, da vedno več znanstvenikov, akademskih delavcev in študentov občasno ali 

redno uživa določena farmakološka sredstva. V sodobni družbi, kjer je visoka storilnost zelo 

cenjena, pogosto prihaja do uživanja t. i. "poživil" ali kot jih imenuje Pustovrh "pametnih 

drog" (Pustovrh v Zavšek, 2018).  

Čeprav izpostavljene problematike presegajo pristojnosti Občine Šempeter-Vrtojba, bo ta 

tudi v prihodnje podpirala obstoječe nizkopražne in visokopražne programe, večji poudarek 

bo namenila zlasti programom na področju preventive. 

 

5.7.2. Programi, namenjeni ljudem s težavami zaradi uživanja in zasvojenosti z 

alkoholom 

 

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Svetovne zdravstvene organizacije 

spada Slovenija med države z največjo porabo alkohola na prebivalca. Ta naj bi znašala v letu 

2016 povprečno 10,5 litrov čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let. Problematika 

tveganega pitja alkohola je v Sloveniji velik problem, ki nima negativnih vplivov zgolj na 

posameznika, ki alkohol uživa, temveč tudi na njegovo družino in celotno družbo. Posledice 

tveganega pitja alkohola se odražajo na različnih področjih: fizičnem in duševnem zdravju, 

prometni varnosti, odsotnosti z dela oz. v delovni produktivnosti, družinskih odnosih itd.  
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V slovenski družbi je družbena toleranca do uživanja alkohola zelo visoka, saj uživanje 

alkohola predstavlja del slovenske kulture. Prav tako se politika zdravja nikakor ne izreka 

proti uživanju alkohola, temveč promovira politiko zmernega pitja. Alkohol predstavlja del 

slavja in spremlja večino družabnih dogodkov. Mladi se tako skozi proces opazovanja učijo 

kulture pitja alkohola. 

Preventivna dejavnost na področju tveganega uživanja alkohola in zasvojenosti z alkoholom 

je predvsem v domeni zdravstvenih ustanov in policije. V vzgojno-izobraževalnih zavodih se 

izvajajo delavnice in predavanja na temo zdravega življenjskega sloga oz. zdravih življenjskih 

navad, ki zajemajo tudi vidik uživanja alkohola in njegovih posledic. Pomembno je, da se 

preventivna dejavnost med mladimi izvaja tudi na internetu in socialnih omrežjih ter 

družabnih dogodkih, ki se jih udeležuje mlada populacija. 

Odraslim, ki se srečujejo s težavami prekomernega uživanja alkohola in/ali zasvojenosti z 

alkoholom, so na voljo različni programi. Izvajajo se aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in 

psihosocialno obravnavo ter preventivno delovanje na področju odvisnosti, terapevtsko 

delo, individualni razgovori in posveti ter skupinska tedenska srečanja za zdravljene 

alkoholike oz. abstinente. Večji poudarek bo potrebno v prihodnosti nameniti tudi 

preventivni dejavnosti med odraslimi. Preventivna dejavnost bi se izvajala v obliki predavanj, 

ki bi poleg strokovnega dela zajela tudi pripovedovanje življenjskih izkušenj oz. zgodb 

alkoholikov ali zdravljenih alkoholikov in njihovih družinskih članov. Osebne pripovedi 

dosegajo največjo senzibilizacijo poslušalcev. 

 

Cilj: 

 Podpiranje in spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov, namenjenih 

ljudem s težavami zaradi zasvojenosti. 

 

Ukrepi: 

 Podpiranje obstoječih in morebitnih novih programov za preventivno dejavnost na 

področju različnih oblik zasvojenosti. 

 Podpiranje obstoječih in morebitnih novih programov socialnega varstva, namenjenih 

ljudem, ki imajo težave z eno izmed oblik zasvojenosti. 

 Podpiranje novih preventivnih programov med otroki, mladostniki in starši. 

 Podpiranje preventivnih dejavnosti na področju alkoholizma in drugih odvisnosti v 

obliki predavanj, ki zajemajo strokovni del in osebne izpovedi ljudi. 

 

Kazalci: 

 Število programov, namenjenih preventivi. 
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 Število visokopražnih in nizkopražnih programov na področju uporabe nedovoljenih 

drog. 

 Število programov, namenjenih ljudem s težavami tveganega pitja alkohola in/ali 

zasvojenosti z njim. 

 

5.8. PREVENTIVNI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVJA IN SOCIALE 

 

Preventiva predstavlja aktivnost, katere namen je preprečevanje ali zmanjšanje posledic 

nekega (neželenega) pojava v splošni populaciji ali posameznih skupinah prebivalstva. 

Preventiva na področju zdravstva ima velik vpliv na kvaliteto življenja ljudi in posledično tudi 

na socialne razmere v družbi. Nenazadnje pa velja tudi obraten proces, in sicer, da socialni in 

ekonomski položaj vplivata na kakovost zdravja prebivalstva. 

Občina Šempeter-Vrtojba podpira preventivne in kurativne programe, ki jih izvajajo 

Zdravstveni dom –Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom – Zobozdravstveno 

varstvo Nova Gorica, nekatere nevladne organizacije in društva na sledečih področjih: 

- preventiva v šolskem zobozdravstvu, 

- ambulanta za zdravljenje odvisnosti, 

- fizična in psihična rehabilitacija otrok in mladostnikov, ki so v otroštvu preboleli raka, 

- ohranjanje fizičnega in psihičnega zdravja, 

- preprečevanje kroničnih bolezni, 

- spodbujanje telesne dejavnosti za zdravo in aktivno staranje, 

- preprečevanje odvisnosti in škodljivih življenjskih navad med osnovnošolci (motnje 

hranjenja, odvisnost z nedovoljenimi drogami in alkoholom, prekomerna raba ali 

zasvojenost s sodobnimi elektronskimi tehnologijami itd.). 

Občina bo še naprej podpirala obstoječe programe, posebej na področju preventive, ter si 

prizadevala za razvoj programov, ki bodo usmerjeni na sledeča področja: 

- medgeneracijsko povezovanje za spodbujanje medgeneracijske solidarnosti ter višje 

kakovosti staranja, 

- spodbujanje telesne aktivnosti, tudi z ustvarjanjem novih rekreativnih površin, 

- promoviranje zdravja in zdravega življenjskega sloga, 

- spodbujanje programov za preprečevanje bolezni z zgodnjim odkrivanjem dejavnikov 

tveganega vedenja, 

- preventivna dejavnost na področju zasvojenosti, predvsem novih oblik zasvojenosti 

med otroki in mladimi, 

- ohranjanje telesnega in okrepitev duševnega zdravja ljudi. 
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Cilj: 

Ohranjanje zdravja in ustrezne kvalitete življenja. 

 

Ukrepi: 

Podpora obstoječim in novim programom s področja zdravja in sociale. 

 

Kazalci: 

 Število programov na področju zdravja in sociale. 

 Število oseb, vključenih v programe. 

5.9. AKTIVNOSTI OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA VEČJO INFORMIRANOST 

JAVNOSTI O VSEBINAH S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA 

 

Zaposleni v javnih zavodih in nevladnih organizacijah pogosto navajajo slabo informiranost 

ljudi o vrstah pomoči, programov in storitev, ki so jim na voljo na področju socialnega 

varstva. Ker je v Občini Šempeter-Vrtojba veliko starejših ljudi, ki elektronskih medijev ne 

uporabljajo, je pomembno, da so jim informacije dostopne v obliki in na način, ki bo njim 

razumljiv ter jim bo omogočal dostop do želenih vsebin. Zloženko, v kateri bodo 

predstavljeni storitve, programi in druge oblike socialnovarstvenih in zdravstvenih pomoči, 

bodo prejeli vsa gospodinjstva v občini ter vsi javni zavodi in nevladne organizacije. Zloženka 

bo prilagojena populaciji slepih in slabovidnih in dostopna tudi v elektronski verziji na spletni 

strani občine. 

V družbi, kjer narašča število starejših, je potrebno pripraviti ljudi na spremembe, ki jih 

prinaša starost. Občina Šempeter-Vrtojba bo za izboljšano kakovost bivanja starejših doma 

izvedla vrsto aktivnosti: predstavitev obstoječih oblik pomoči v obliki zloženke ter njihovo 

javno predstavitev v obeh krajih (v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici), organizacijo okroglih miz 

in predavanj na temo starejših, vrsto izobraževanj in delavnic za opolnomočenje in aktivacijo 

starejših ... Za večjo kakovost bivanja doma bo izdelana tudi predstavitvena zloženka o 

možnostih prilagoditve stanovanja potrebam starejšega prebivalstva in drugih gibalno 

oviranih oseb ter o učinkovitih energetskih sanacijah stavb za dolgoročno zmanjšanje 

stroškov bivanja. 

Za zagotavljanje enakih možnosti vključevanja v interesne oz. prostočasne aktivnosti vseh 

ljudi, tudi ranljivih skupin prebivalstva, katerih socialni in finančni položaj sta navadno slabša 

od položaja ljudi brez socialnih težav, bo Občina Šempeter-Vrtojba podpirala njihovo 

vključevanje v širšo skupnost v obliki podpornih programov in denarnih socialnih pomoči. 
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Cilj: 

 Izboljšanje informiranja javnosti o storitvah, programih in drugih oblikah pomoči na 

področju socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba. 

 Večja vključenost vseh občanov, tudi iz ranljivih skupin, v prostočasne in druge 

aktivnosti v občini. 

 

Ukrepi: 

 Priprava zloženke o storitvah, programih in drugih oblikah socialnovarstvenih in 

zdravstvenih pomoči v občini. 

 Izvedba vrste aktivnosti (izobraževanja, delavnice, okrogla miza, javne diskusije itd.) 

za starejše. 

 Podpora in zagotavljanje večjega vključevanja ranljivih skupin prebivalstva v 

prostočasne aktivnosti, ki se izvajajo v občini. 

 

Kazalci: 

 Število gospodinjstev. 

 Število aktivnosti za starejše. 

 Višina sredstev, namenjenih sofinanciranju prostočasnih aktivnosti ranljivim 

skupinam prebivalstva. 
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6. ZAKLJUČEK 

 

Strategija socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba 2019–2023 je oblikovana s težnjo 

zagotavljanja socialne varnosti in socialne vključenosti vseh občanov, ne glede na njihove 

specifične lastnosti in življenjske okoliščine. Predstavlja strateški dokument, ki bo usmerjal 

delovanje občine v obdobju naslednjih petih let, vendar ob zavedanju, da se veljavnost 

Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, po smernicah 

katere je bila strategija oblikovana, izteka. Prav tako je potrebno poudariti, da je sodobna 

družba hitro spreminjajoča se družba, kar lahko sproži v predvidenem obdobju realizacije 

strategije nove dinamike tudi na področju socialnih stisk in težav. Občina Šempeter-Vrtojba 

bo sledila ciljem in ukrepom v strategiji ter hkrati stremela k opazovanju, spremljanju in 

hitremu odzivanju na spremenjene dinamike v družbi. 
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