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CSD – CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, Enota Nova Gorica 
 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
Delpinova 18b, 5000 Nova 

Gorica   

 

Patricija Može, direktor  05 330 29 00 
 

Patricija.moze@gov.si 

 

 

Uradne ure:   Ponedeljek    8.00 – 12.00   in   13.00 – 15.00 
                        Sreda              8.00 – 12.00          13.00 – 17.00 
                        Petek              8.00 – 12.00 

 

 

Dosegljivost :  v času uradnih ur  

 

Ciljna skupina:   Posamezniki, družine in skupine prebivalstva, ki potrebujejo pomoč pri preprečevanju in reševanju socialne problematike 
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JAVNA POOBLASTILA, NALOGE PO 
ZAKONU, STORITVE 

Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti  vodi 

Prva socialna pomoč 
 
Zakon o socialnem varstvu 
 
 
 
 

CSD Upravičen vsak, ki se znajde v socialni stiki ali išče pomoč v novi 
zadevi. 
Pomoč v prepoznavanju socialne stiske ali težave; oceni mogoče 
rešitve; upravičenca seznani  z možnostmi socialno varstvenih 
storitev in dajatev, obveznosti; predstavi mrežo izvajalcev, ki 
lahko nudijo pomoč;  
 

strokovni delavci centra 
 
 
 
 
 
 

Otroci in mladostniki od 14 let dalje  
 
 

 Svetovanje otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju  Andreja Koglot 
Gabrijela Prinčič 

Družinska razmerja - Storitve  
 
 
Zakon o socialnem varstvu 
 
 
 

CSD 
 
 
 
 
 

Osebna pomoč  
 Svetovanje, urejanje in vodenje posameznika 
Pomoč družini za dom 
Obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med 
družinskimi člani ter pri skrbi za otroke  
Predhodno svetovanje 
- razveze 
- razpad izven zakonske skupnosti 
 
Urejanje stikov z otroki, preživnine, predodelitve otrok, 
izvrševanje roditeljske pravice (113. člen Zakona), zaupanje v 
varstvo  
 

 
Lara Fornazarič 
Hana Rejc  
Metka Kogoj 
Lucija Bužinel 
Tjaša Komac 
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JAVNA POOBLASTILA, NALOGE PO 
ZAKONU, STORITVE 

Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti  vodi 

Starševsko varstvo in prejemki 
 
 
 
 

CSD - materinski dopust 
- očetovski dopust 
- starševski dopust 
- pomoč ob rojstvu otroka 
 

Teja Mozetič 
Eva Jevtič 

Delo z odraslimi od 18. leta dalje  
(brez mladoletnih otrok) 
 
 
 
 
 

CSD  
- nasilje v družini 
- duševno zdravje  
- kazniva dejanja 
- težave z odvisnostjo 
- brezdomstvo 
- brezposelna oseba 
- oseba brez statusa (brez državljanstva, stalnega bivanja..) 
- starejša populacija  (namestitve) 
- tujci  (minimum) 
- delo z mlajšimi polnoletniki ( 18 do 21 let) 

 

Rajko Povšič 
Valentina Marušič 
Gabrijela Mugerli 

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

 Dolžnost vseh, da takoj prijavijo nasilje na CSD ali policiji 
 
Takojšnje obravnavanje nasilja v družini, izdelava načrta pomoči, 
predlogi sodišču za izrek ukrepov za varstvo žrtev nasilja v družini. 
Otroci in starejši uživajo posebno varstvo. 
Vse žrtve nasilja imajo pravico do brezplačne pravne pomoči. 
 
Izvajanje interventne službe za celotno goriško regijo. 

Tanja Pipan 
Teja Vončina 
 
Koordinatorka za 
preprečevanje nasilja  
Majda Pušnar  
 
031  662 010 
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JAVNA POOBLASTILA, NALOGE PO 
ZAKONU, STORITVE 

Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti  vodi 

Delo za odraslimi od 18. leta dalje  
Duševno zdravje  
 
Obravnava v skupnosti 
- vsi, ki zaključijo bolnišnično zdravljenje 
(bolnica obvesti CSD) 
- vsi, ki se zdravijo ambulantno  
 
-osebe, ki zaradi osebnostnih ali 
vedenjskih posebnosti ogrožajo druge 
-osebe z akutnimi ali dolgotrajnimi 
duševnimi stiskami 
-osebe s težavami povezanimi z 
uživanjem prepovedanih drog ali alkohola 
-osebe iz ožje in širše socialne mreže, ki 
jih moti vedenje in način življenja drugih 
 
 

CSD 
NVO v 

sodelovanju s 
centrom 

 
Pomoč, ki jo v teh primerih lahko nudi center za socialno delo je 
lahko: konkretna pomoč in intervenca pri posamezniku, ki 
ogrožajo sebe in druge; osebna pomoč v obliki urejanja ter v 
obliki vodenja; usmerjanje v različne programe; oblikovanje 
individualnih projektov pomoči; zagovorništvo; sodelovanje s 
službami, ki se srečujejo z ljudmi v stiski. 

Nataša Novak 
Bojan Perše 
Koordinatorja obravnave v 
skupnosti za NG, Tolmin, 
Ajdovščina 
 
 
 
Zakon o duševnem zdravju  
(Uradni list RS, št. 77/08, 
46/15 – odl. US in 44/19 – 
odl. US) 
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JAVNA POOBLASTILA, NALOGE PO 
ZAKONU, STORITVE 

Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti  vodi 

Skrbništvo  
Osebe, ki ne zmorejo poskrbeti za svoje 
pravice in koristi in ne razumejo pomena 
in posledic svojih dejanj (osebe z 
demenco, invalidne osebe), mladoletni 
otroci brez staršev oz. za katere starši ne 
skrbijo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravni posli  
Izdaja soglasja za sklenitev pravnega 
posla (na predlog skrbnika) 

 Sodišče postavi odraslo osebo pod skrbništvo in ji imenuje 
skrbnika (na predlog svojcev, CSD, državnega tožilca, po uradni 
dolžnosti, oseba sama).  
CSD sodeluje kot predlagatelj oz. udeleženec v sodnem  
postopku, popis premoženja varovanca, spremljanje skrbništva,  
obravnava skrbniških poročil, pomoč skrbniku in varovancu. 
Odobritev pravnih poslov za varovanca. 
Sodišče postavi mladoletno osebo pod skrbništvo in ji imenuje 
skrbnika. 
Skrbništvo za posebni primer – za izvedbo enkratnih, posamičnih 
nalog. 
Kolizijski skrbnik  - v primeru navzkrižja interesov med starši in 
otrokom ali varovancem in skrbnikom – za izvedbo enkratnih, 
posamičnih nalog. 
 
 
 
Osebe pod skrbništvom 
 

Tina Drusany 
Andreja Koglot 
Gabrijela Mugerli 
 
 
 
 
 
Družinski zakonik 
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JAVNA POOBLASTILA, NALOGE PO 
ZAKONU, STORITVE 

Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti  vodi 

Pravice iz javnih sredstev  
 
 
 
 
 
 
Družinski člani  

- zakonci  
- otroci do 26. leta – šolanje 
- otroci do 18. leta – se ne šola 
- posvojenci 
- izvenpartnerska skupnost  

CSD Otroški dodatek  
Denarna socialna pomoč   
Varstveni dodatek   
Štipendije – dijaki do 18. leta  
Štipendije –  polnoletni dijaki in študentje  
Subvencija vrtca  
Subvencija malice in kosila 
Subvencija najemnine- neprofitna stanovanja in najemne 
pogodbe 
Pogrebnina in posmrtnina 
Upoštevanje dohodka in premoženja (od 11.2012 – novost) 
Izredna denarna pomoč  
Sporočanje sprememb  na izdane odločbe (v 8 dneh) 
Sprememba dohodka (izguba ali začetek prejemanja ) – takoj  
obvestiti center 
 

O letnih pravicah odločajo na 
regiji, o mesečnih in mešanih 
pa na enotah. 
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JAVNA POOBLASTILA, NALOGE PO 
ZAKONU, STORITVE 

Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti  vodi 

Družinski pomočnik 
Pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 
življenjskih potreb 
 

CSD 
ZPIZ 

Upravičenci: - polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem 
razvoju  -  polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki rabi pomoč 
pri dnevnih opravilih – oseba za katero je pred uveljavljanjem 
pravice skrbel eden od staršev – invalidna oseba, ki potrebuje 
pomoč  pri  opravljanju vseh  osnovnih življenjskih potreb. 
Kdo je lahko družinski pomočnik : 
- eden od družinskih članov z istim stalnim bivanjem kot invalid 
-  brezposelna oseba  
- oseba s krajšim delovnim časom 
- lahko tudi tretja oseba , vendar z istim stalnim bivanjem kot 
invalid 
Postopek :- vloga na CSD s prilogami (zdravstvena dokumentacija, 
izjavo, da želi postati družinski pomočnik, mnenje invalidske 
komisije ZPIZ;  sledi odločba CSD 
Istočasno  lahko  teče tudi postopek oprostitve za plačilo socialno 
varstvene storitve. 

Eva Jevtič 
Mojca Gabršček 

Varstvo invalidov 
 
 
 

CSD Postopek odločanja o statusu invalida, nadomestilu za invalidnost 
in pravici do dodatka za pomoč in postrežbo 
 
Pravica do izbire družinskega pomočnika 
 
Pravica do osebne asistence 
 
Pravica do komunikacijskega dodatka 
 
Pravica gluhe osebe do tolmača 

Koordinatorka invalidskega 
varstva Nina Mozetič 
 
 
Eva Jevtič, Mojca Gabršček 
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JAVNA POOBLASTILA, NALOGE PO 
ZAKONU, STORITVE 

Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti  vodi 

Oprostitve institucionalnega varstva 
 
INSTITUCIONALNO VARSTVO 
Upravičenci v domskem varstvu: 
1  Dom upokojencev 
2  VDC Nova gorica, VDC Tolmin 
3  Socialno varstveni zavod Dutovlje, 
Hrastovec 
 
 
OPOMBA ZA INFO 
Za NVO delajo oprostitve občine  
(Stanovanjske skupnosti) 

CSD 
 

MONG 
 

Zahteva upravičenca o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve 
Občina financira pomoč na domu najmanj v višini 50% k ceni 
storitve, vendar se le-ta vknjiži na premoženje 
 
Postopek 
1 Upravičenec najprej poda vlogo v dom 
2 Poda vlogo za oprostitev na CSD, skupaj s fotokopijo vloge v  
    Domsko varstvo 
3 Vlogo lahko poda tudi tretja oseba ( pravni posel) 
Priloge oz. dokazila   
Dohodki upravičenca zadnjih treh mesecev  
Prihranki nad 2.500€  
Vrednostni papirji 
Prošnja upravičenca ali družine za višjo oprostitev ( v primeru 
sprememb na finančnem področju – krediti, šolanje otrok…) 
 
Storitev  deloma ali v celoti plačuje občina,  kjer ima upravičenec 
stalno bivanje. 
Kadar upravičenec  sam ali skupaj z družino ni plačilno sposoben, 
storitev v celoti plača občina. V kolikor je lastnik nepremičnine, se 
vknjiži zaznamba v zemljiško knjigo. 
 
 

Eva Jevtič 
Mojca Gabršček 
Postopek vodi CSD  in 
ugotavlja plačilno 
sposobnost upravičenca oz. 
njegove družine  
 
Enkrat letno po uradni 
dolžnosti CSD preverja 
finančne sposobnosti 
upravičencev (ponavadi 1.4.) 
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JAVNA POOBLASTILA, NALOGE PO 
ZAKONU, STORITVE 

Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti  vodi 

PROGRAMI: 
DNEVNI CENTER ŽAREK 
Preventivni  socialni program, ki je 
namenjen osnovnošolcem, mladostnikom 
in mlajšimi polnoletnikom s statusom 
dijaka. Vsem , ki se srečujejo s težavami 
doma, v šoli in pri socialni integraciji. 
Vsem otrokom, ki si želijo aktivno 
preživeti prosti čas. 
Vključeni otroci in mladostniki na 
območju  Upravne enote Nova Gorica. 
 

CSD SP 
ENOTA NOVA 

GORICA 
 

Učna pomoč 
Psihosocialne in kreativne delavnice 
Interakcijske vaje  in asertivni trening 
Športne dejavnosti in glasbena delavnica 
Izleti in družabni dogodki 
Redno sodelovanje s starši, šolo in drugimi institucijami 
 

Vodja DC Ana Curk 
Strokovni delavci CSD 
Prostovoljci 
 
DNEVNI CENTER ODPRT 
PON-ČET  10.00-18.00 
PET            10.00-16.00 
 
V času poletnih počitnic: 
PON-PET  8.00-16.00 

KRIZNI CENTER  ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE   10-KA 
Oblika pomoči za otroke in mladostnike, 
ki zaradi težav potrebujejo takojšen umik 
iz okolja kjer živijo zaradi nasilja v družini, 
zlorabe, hude težave v odraščanju 
 

CSD SP 
Krizni center 

10-ka 

- takojšnja namestitev za otroke in mladostnike od 6 do 18 leta 
- izdelava individualnega načrta pomoči 
- svetovalno delo z otroci, mladostniki in starši 
- preventivne in animacijske dejavnosti 
- sodelovanje (poleg sodelovanja s CSD) z vsemi drugimi 
institucijami, katerih pomoč je relavantna v posameznem 
specifičnem primeru.  

Vodja KC Matjaž Strnad 
Strokovni delavci CSD 
 
Krizni center je odprt 24 ur 
na dan – vse dni v letu. 
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DOM  UPOKOJENCEV GRADIŠČE 
 

 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
Gradišče nad Prvačino 4                          
5294 Dornberk 
 

Jana Hreščak, direktorica  05 330 69 02 
 

gradisce@ssz-slo.si 

Aneta Hrovatin, socialna delavka  05 330 69 10  

 

Dosegljivost:        ponedeljek - petek    8.00 – 15.00 

                                  

                           

Ciljna skupina:    institucionalno varstvo starostnikov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gradisce@ssz-slo.si
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  zavoda 

Oseba želi nastanitev v domu   
Zakoniti zastopnik osebe za nastanitev 
v domu. 
 
 

Zavod 
 

Prošnjo za namestitev se odda v domu. 
Priloge: zdravniško mnenje, staro do 30 dni , izjava o plačilu, 
odločbo o določitvi zakonitega zastopnika. 
 

Sprejme vlogo in pouči 
kateri dokumenti so še 
potrebni za namestitev  
Nudi individualni  razgovor 
z osebo v domu    

Oseba želi nastanitev v domu, 
potrebuje zdravstveno nego in 
rehabilitacijo 

Zavod 
 

Nudijo fizioterapijo (možnost uporaba kolesa). Vključena služba za 
zdravstveno nego in 
oskrbo 
v zavodu 

Oseba želi dnevno varstvo za 
starostnika 

Zavod 
 

Možnost vključitev v dnevno varstvo   
 

Storitev je plačljiva 

Dnevno varstvo starostnikov Zavod 
 

Delovanje različnih skupin – skupinska telovadba, tombola,  
skupina za samopomoč, animacije , družabne igre v 
sodelovanju s sosednjimi šolami  
Možna prehrana  

Organizira 
medgeneracijska druženja 

Svojci iščejo informacije o reševanju 
težav  starostnikov z demenco  

Zavod 
 

 Podajo osnovne 
informacije o delu s 
starostniki z demenco 

Oseba in svojci želijo pomoč pri 
sprejemu svojca v dom 

Zavod 
 

Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom 
Pomoč stanovalcu in njegovim svojcem pri vključevanju in 
prilagajanju na novo življenjsko okolje 
Svetovalno delo pri reševanju stisk in težav stanovalcev 
Delo s svojci stanovalcev 

Socialna delavka  

Oseba želi začasno namestitev. Zavod Možna namestitev za določen čas, z dogovorom. Storitev je plačljiva 

Oseba želi pedikuro Zavod Možnost pedikure v domu in na domu starostnika  Storitev je plačljiva 
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DOM  UPOKOJENCEV NOVA GORICA   
 

 

Direktor Bojan Stante 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Enota Nova Gorica 
Gregorčičeva ulica 16   
5000   Nova Gorica 
 

splošno 05 339 41 00  

Matija Lisac – namestitev 05 339 41 63 matija.lisac@dung.si 

Mirjam Sulič 05 339 41 65 mirjam.sulic@dung.si 

Enota Podsabotin 
Podsabotin 27 
5211 Kojsko 

 
Anita Černigoj                    

 
08 200 39 76 

 

Center za pomoč na domu 
Trg Jožeta Srebrniča 6 
5250 Solkan 

  
05 335 3300 
031 662 025 
 

 

 

 

Dosegljivost:  ponedeljek - petek    8.00 – 15.00 

                                                            

Ciljna skupina:    institucionalno varstvo starostnikov  

 

 

 



~ 2 ~ 

Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  zavoda 

Oseba želi nastanitev v domu   
Zakoniti zastopnik osebe za nastanitev 
v domu 

Zavod 
 

Prošnjo za namestitev v dom se lahko odda v vseh enotah 
Priloge: zdravniško mnenje, staro do 30 dni , izjava o plačilu, 
odločbo o določitvi zakonitega zastopnika 
 

Sprejme vlogo in pouči 
kateri dokumenti so še 
potrebni za namestitev  
Nudi osebni razgovor z 
osebo v domu ali na domu 
osebe  

Oseba želi nastanitev v domu, 
potrebuje zdravstveno nego in 
rehabilitacijo 

Zavod 
 

 Vključena služba za 
zdravstveno nego in 
oskrbo 
v zavodu 

Oseba želi dnevno varstvo za 
starostnika 

Zavod 
 

Vključitev v dnevno varstvo  od 9.00 do 16.00 ure, ter v 
animacije, prostoročne delavnice 
 

 

Dnevno varstvo starostnikov Zavod 
 

Delovanje različnih skupin – skupinska telovadba, tombola,  
skupina za samopomoč, animacije , družabne igre v 
sodelovanju s sosednjimi šolami  
Možna prehrana  

Organizira 
medgeneracijska druženja 

Svojci iščejo informacije o reševanju 
težav  starostnikov z demenco  

Zavod 
 

 Podajo osnovne 
informacije o delu s 
starostniki z demenco 

 Zavod 
 

Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom 
Pomoč stanovalcu in njegovim svojcem pri vključevanju in 
prilagajanju na novo življenjsko okolje 
Svetovalno delo pri reševanju stisk in težav stanovalcev 
Delo s svojci stanovalcev 
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DRUŠTVO GO – SPOMINČICA ZA POMOČ PRI DEMENCI  SEVERNOPRIMORSKE REGIJE 
 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Gregorčičeva ulica 16 
5000 Nova Gorica  
( v stavbi Doma upokojencev) 

Sonja Valič 

 

031 367 628 
05 339 4164 

valic.sonja@siol.net 
go.spomincica@dung.si 

              

Uradne ure:     Ponedeljek  - Petek    8.00 – 11.00  
                           Sreda                            15.30  -  16.30  vsako tretjo v mesecu 
 

 

Ciljna skupina:     svojci oseb obolelih za demenco, osebe z demenco v začetnem stadiju, negovalci, strokovni delavci, širša javnost … 

 

 

Članarina:  15 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valic.sonja@siol.net
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti društva 

Svojci  želijo informacije o skrbništvu 
osebe obolele za demenco 

Društvo 
CSD 

 Svetovanje 

PROGRAMI  DRUŠTVA    

Skupina za samopomoč svojcev Društvo Včlanitev v društvo Skupina za samopomoč  v Novi Gorici, v Domu 
upokojencev- vsako tretjo sredo v mesecu ob 
16.30 

   Skupina za samopomoč  v Ajdovščini, v prostorih 
Ljudske univerze Ajdovščina po dogovoru  

ALZHEIMER Caffe Društvo Razbremenilni razgovori med svojci in 
člani društva, medsebojni nasveti o negi 
obolele osebe 

 Na različnih lokacijah v regiji 

Vzgojno izobraževalni program  
SPOMNI SE  ME  

Društvo Program je namenjen svojcem oseb z 
demenco in strokovnim delavcem  

To je sklop petih predavanj 1 x tedensko. Na 
različnih lokacijah v regiji 

Predavanje o demenci za širšo javnost Društvo    Na različnih lokacijah v regiji 

Osebno svetovanje  Društvo    Po prehodnem dogovoru ter vsako tretjo sredo 
med 15.30 in 16.30  v Domu upokojencev Nova 
Gorica 

Sprehod za spomin Društvo  V sodelovanju z Domom upokojencev 
Nova Gorica  

21. september – svetovni dan Alzheimerjeve 
bolezni  

Druženje z osebami z demenco Društvo Prostovoljke in družabnice GO-
Spominčice se družijo z osebami  z 
demenco  

Dom upokojencev Nova Gorica, Hiša Dobre volje… 

Svetovalni telefon  za SLO -  059 305 
555 

Zveza  Svetovanje svojcem za takojšnjo pomoč  Od ponedeljka do petka  od 9.00 do 15.00 
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DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU IN DRUGIM KRONIČNIM BOLEZNIM ko-RAK.si 
 

  

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Gradnikove brigade 47 
5000 Nova Gorica 

Marko Vudrag, 
Predsednik Društva 

041 632 284 info@ko-rak.si 

 

 

Uradne ure:          Po dogovoru 
Dosegljivost :        Po dogovoru 

 

Ciljna skupina:     Osebe obolele za rakom in njihovi svojci. 

 

Cilji društva so: 
- aktivno obveščanje in osveščanje javnosti o dejavnikih tveganja raka, možnosti preprečevanja in zgodnjega odkrivanja raka 
- pomoč bolnikom in njihovim svojcem 
 
 
Društvo organizira vsako leto v oktobru dobrodelno športno aktivnost goriški tek in hoja za upanje, s katero zbira sredstva za nakup opreme za 
onkološko ambulanto Splošne bolnišnice Nova Gorica. 
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Problem osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec naloge Možne rešitve  Aktivnosti društva 

Oseba ali njegov svojec je obolel za 
rakom in išče informacije o 
zdravljenju. 
Oseba je zaključila zdravljenje. 

Društvo ko-
RAK.si 

Usmeri uporabnika k ustreznemu oz. primernemu 
strokovnjaku. 
Nudi pomoč in nasvete pri izobraževanju in ozaveščanju 
občanov. 
 

Nudi brezplačno 
svetovanje. 

 
 
Naloge društva so naslednje:  

• sodeluje pri zdravstveni vzgoji in izobraževanju občanov za boj proti raku, 
• sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih, pedagoških in socialnih delavcev za delo na področju boja proti raku, 
• vzpodbuja in podpira raziskovalno delo na področju raka, 
• sodeluje pri zbiranju sredstev za delovno opremo in druge materialne potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti za delo na področju 

preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja rakavih obolenj, 
• sodeluje pri posebnih akcijah za preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka, 
• vzpodbuja in usposablja posameznike in skupine za prostovoljno solidarnostne aktivnosti pri osebni pomoči osebam, ki so zbolele za rakom in 

njihovim družinam, 
• izdaja publikacije in skrbi za pravilno in učinkovito obveščanje javnosti o vseh vidikih organiziranih preventivnih aktivnosti in onkološkega 

varstva ter o dosežkih na tem področju. 
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DRUŠTVO LIGA PROTI EPILEPSIJI SLOVENIJE 
 

 
 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Ulica Andreja Kumarja 1 
5000 Nova Gorica 

Ingrid Arčon 041 497 993 ingrid.arcon@gmail.com 

 
 

  Dosegljivost:  po dogovoru 
 

 
Ciljna skupina:             bolniki z epilepsijo in njihovi svojci 
Cilja skupina zajema:  vse organizacije, ki želijo sodelovati in se povezovati 
 
 
- Mesečni sestanki skupin v ZD Nova Gorica vsaki četrtek 
- Izobraževanja in predavanja 
- Sodelovanje z OŠ in SŠ 
- Sodelovanje z mediji 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Informiranje in 
izobraževanje o sami 
bolezni 

    Osvešča širšo javnost o 
epilepsiji in zmanjšuje 
predsodke, omejitve in 
ovire s katerimi se 
srečujejo ljudje z epilepsijo 

    Svetovalni telefon (01/432 
93 939) vsak  četrtek od 
16. do 19. ure  – pomoč in 
informacije glede 
psiholoških težav v zvezi z 
epilepsijo 

   Skupina z samopomoč 

    Evropski dan epilepsije – 
drugi torek v februarju 

   Skrbimo za prijateljske 
stike z drugimi skupinami 
po Sloveniji (Koper, 
Ljubljana, Maribor) 
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DRUŠTVO ZA POMOČ IN INFORMIRANJE NA PODROČJU SOCIALE IN ZDRAVSTVA – 

DRUŠTVO PO-MOČ 
 

 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
Gradnikove brigade 47 
5000 Nova Gorica 
 

NATAŠA GADNIK 
Strokovna vodja 

080 16 12 natasa@drustvopomoc.si 
info@drustvopomoc.si  

 

 

 

Dosegljivost/uradne ure:   ponedeljek - petek od 8:00 do 16:00, po dogovoru tudi izven tega časa   

                                  

                           

Ciljna skupina:    vse ranljive ciljne skupine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natasa@drustvopomoc.si
mailto:info@drustvopomoc.si
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Program Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

Skupna informacijska pisarna za 
področje sociale in zdravstva 

Strokovna 
vodja 

V okviru konzorcija: 
- vam nudi informacije o možnostih in pravicah, ki jih 

imate na področju socialnega in zdravstvenega 

varstva, 

- vam pomaga pri uveljavljanju pravic, 

- vam pomaga pri izpolnjevanju potrebne 

dokumentacije, 

- vas usmeri k pristojnim organizacijam za razrešitev 

vaše potrebe, stiske, 

- vam pomaga vzpostaviti kontakt s pristojno 

organizacijo za razrešitev vaše stiske, 

- vas spremlja po napotitvi, v kolikor vi želite in še kaj 

potrebujete. 

 

Informiranje, usmerjanje, 
pomoč pri izpolnjevanju in 
pripravi dokumentacije, 
najava, spremljanje 

Osebna asistenca Strokovna 
vodja 

- pomoč pri pripravi vloge za uveljavljanje pravice 
- obisk na vašem domu 
- izbor osebnega asistenta 
- priprava vse potrebne papirologije 
- osebna asistenca pri vas doma 

Informiranje, pomoč pri 
izpolnjevanju in pripravi 
dokumentacije, obisk na 
domu, izvajanje pomoči v 
okviru osebne asistence 

Skupna prostovoljska mreža Koordinatorka 
skupne 
prostovoljske 
mreže 

 Organizacije s področja sociale in zdravstva smo se povezale 

in tako okrepile našo skupno mrežo prostovoljcev,  ki vam 

povsem brezplačno lahko pomagajo pri učenju, v 

gospodinjstvu, pri opravilih izven hiše, nakupovanju ali pa 

vam le krajšajo čas.  
 

Konkretna brezplačna 
pomoč v živo ali na daljavo 
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DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 

PODRUŽNICA SEVERNE PRIMORSKE 
 

 

                                                              

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

p.p.138 
5270 Ajdovščina 

Suzana Batič 040 752 935 info.primorska@drustvo-psoriatikov.si 

 

 

 

Uradne ure:       
Vsak  torek,  druženja so vsak prvi torek v mesecu ob Novembra do Aprila ob 19. uri od Aprila do Novembra ob 20.uri, v prostorih gostilne Pri Olgi v 
Vitovljah, v Juliju in Avgustu druženj ni. 
                               
                                         
Dosegljivost :   Na mobitel  ali  po E – pošti 

 

Ciljna skupina:     Osebe z boleznijo Psoriaza - Luskavica 

 

Članarina                 15€ za odrasle,  za otroke 5€ 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti društva 

Oseba potrebuje več informacij  o 
sami bolezni  psoriaza  oz. luskavica 
 
 

Društvo  
In 

Podružnica 

Oseba se vključi v društvo in se udeležuje organiziranih 
srečanj in predavanj  na  različne teme o sami bolezni  za 
lažje vključevanje v družbo 

Društvo organizira 
predavanja po 
podružnicah v SLO 
 

PROGRAMI 
 

   

Obnovitvena rehabilitacija  
 

 Zdraviliško zdravljenje  
Oseba poda prijavo na društvo  
Poleg priloži Izvid o bolezni, ter priporočilo specialista 
dermatologa 
 
 

Društvo ima pogodbo z 
ZZZS 
Obrazec za prijavo je na 
njihovi spletni strani 

PROJEKTI    

Izdaja  publikacije 2015 
 
 

 Izdaja posebne izobraževalne knjižice z najpogostejšimi 
vprašanji 
In odgovori o zdravljenju luskavice z biološkimi zdravili 

Partnerstvo s podjetjem  
AbbVie 

Predavanja  
 
 

 Ozaveščanje javnosti o kronični bolezni 
Izboljšanje kakovosti življenja  obolelih 

Predavanja  izvajajo razni 
zdravniki in raziskovalci 
psoriaze 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV NOVA GORICA  

 

  

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Erjavčeva ulica 35 
5000 Nova Gorica 

Milojka Erzetič 05 302 25 04 dunovagorica@gmail.com 

Elda Pavlin, 
Predsednica Društva 

051 370 324 dunovagorica@gmail.com 

 

 

Uradne ure:    Sreda   8.30 – 11.00 

                          Petek   8.30 – 11.00 

 

Dosegljivost :   v času uradnih ur ali po  E pošti 

 

Ciljna skupina:     vsi upokojenci ne glede na stalno bivanje  

 

Članarina              10 € ,  500 članov 

 

 

Na istem naslovu tudi Pokrajinska zveza društev upokojencev Severne Primorske (vseh 6 občin) s predsednikom g. Marušič Zlatkom 

Januarja izdajo program dela za tekoče delo 
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Programi  v društvu Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti društva 

Izleti  Organizirani  izleti  2 x letno Vse aktivnosti vodijo sami 
člani društva 

Srečanja  Srečanje upokojencev Primorske  
 

 

Ples  Dvakrat v mesecu skozi celo leto  

Šport in rekreacija  Organizirana telovadba 
Balinanje (ženske in moški) 

 

Počitniške kapacitete – ohranjevanje 
zdravja 

 Hotel Delfin Izola   

Socialno zdravstveno področje   Obiski oskrbovancev doma upokojencev v Novi Gorici  

  
 

 Pomoč pri urejanju dokumentov za upokojitev  

Vključeni v vseslovenski projekt  
STAREJŠI ZA STAREJŠE 

 Cilj projekta je obisk vseh starostnikov nad 69. letom 
starosti. 
Najti osamljene, onemogle, pomoči potrebne vrstnike. 
Jim odpreti vrata društev in jih povabiti k aktivnostim 
 

 

 

 



~ 1 ~ 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE 
 

 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
Gradnikove brigade 29 
5000 Nova Gorica  
 

 
Majda Cej 

 
05 300-16-96 

 
dvispr@siol.net 

 

 

Dosegljivost:   

ponedeljek in sreda med 9. in 11. uro 

 

 

Ciljna skupina:             Vojaški vojni invalidi, mirnodobni vojni invalidi, družinske upravičenke po Zakonu o vojnih invalidih 

Cilja skupina zajema:  Brezposelne mirnodobne vojne invalide, vojne invalide v pokoju in družinske upravičenke po Zakonu o vojnih invalidih v pokoju. 

 

ODLOČBE izdane s strani Upravne enote 
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Problem  osebe, ki pride na INFO TOČKO Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti društva 

Zaradi nenadne bolezni , nastale 
gibalne omejitve – potreben voziček, 
onemogočen dostop, neprilagojena 
kopalnica, stopnice, dostop do 
bivališča… 

DVI SP Društvo lahko z vlogo za sofinanciranje za sredstva do višine 
800 € za prilagoditve prostorov ali invalidskega vozička.  

Reševanje vloge za 
dodelitev pomoči 

Zdravstveno stanje vojnega  invalida se 
je poslabšalo. Potrebuje oceno  za večji 
procent invalidnosti 

DVI SP Na osnovi pregleda dokumentacije se invalida oz. svojce  
seznani z postopkom, ter se  posreduje oz. napoti k lečeči 
zdravnici. 

Usmerjanje in 
spremljanje invalida 
(predvsem z nasveti, kam 
mora potrkati, kaj 
zahtevati in kaj lahko 
pričakuje kot rezultat 
tega postopka 

Invalid zaprosi za znak za  parkiranje  za 
invalide 

DVI SP Invalidu se ugotovi % vojne invalidnosti , se pregleda  odločbo 
in se mu svetuje 

Pomoč pri urejanju 

Invalidu je bilo zavrnjeno zdraviliško 
zdravljenje 

DVI SP Svetovanje in pomoč pri pripravi vloge, nudenje alternativne 
rešitve za zdraviliško zdravljenje 

Nudenje pomoči 

Invalid je doživel elementarno nesrečo DVI SP Enkratna denarna takojšnja pomoč  Nudenje pomoči 

Invalid je v dolgovih DVI SP Enkratna denarna pomoč  za trenutno ureditev razmer Pomoč invalidu takrat, ko 
jo najbolj potrebuje 

Brezposelni invalid išče možnosti 
zaposlitve –  mirnodobni vojni invalidi 
(v času služenja vojaškega roka) 

DVI SP Svetovanje pri načinu pisanja prošenj in predstavitve Pomoč in svetovanje  

Invalid v socialni  stiski išče socialno 
pomoč -   

DVI SP Nudenje enkratne socialne denarne pomoči Pomoč takrat, ko jo 
najbolj potrebuje 

Invalid potreben pomoči nenadoma 
izgubi asistenco – pomoč ožjih 
družinskih članov 

DVI SP Sodelovanje s Centrom za socialno delo in pomočjo na Domu 
Klas za takojšnjo ureditev razmer  

Telefonski pogovori, 
svetovanje 
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Problem  osebe, ki pride na INFO TOČKO Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti društva 

Invalid bi se rad udeležil delavnic 
(računalniških delavnic, delavnic 
ročnih del…) 

DVI SP Sodelovanje z  organizacijami, ki organizirajo takšne  tečaje in 
napotitev 

Usmerjanje in pomoč  
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DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA GORICA 
 

 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Rejčeva ulica 4 
5000 Nova Gorica 
 

- Lucija Plahuta 
predsednica društva 

 
- Maja Cuder 
terapevtka 

 
05/338 32 00 

- lucija.plahuta@gmail.com 

- maja_cuder@yahoo.com 

 

 

 

 

Dosegljivost/uradne ure:    
Uradne ure sestankov: 

Ponedeljek: od 16.00 do 20.00 ure 

Sreda: ob 16.00 do 20.00 ure 

                    

        

 Ciljna skupina: 

Društvo za zdravo življenje Nova Gorica je samostojna in nepridobitna organizacija, katere namen je rehabilitacija in resocializacija zdravljenih 

alkoholikov, ki se v društvo vključijo zaradi nadaljnjega življenja brez alkohola. V program se lahko vključijo zdravljeni alkoholiki po končanem 

zdravljenju, ki je lahko hospitalno, ambulantno ali društveno in svojci ali prijatelji zdravljenih alkoholikov, ki so sodelovali pri njihovem zdravljenju ali 

kasneje izrazili željo za sodelovanje v društvu pod pogojem, da upoštevajo določbe statuta društva. 

mailto:lucija.plahuta@gmail.com
mailto:maja_cuder@yahoo.com
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Program Nosilec naloge Možne rešitve Aktivnosti  

Skupine Strokovno 
usposobljen 
terapevt 

Na sestankih skupinsko obravnavamo posamezne 

člane, spremljamo rehabilitacijo, si medsebojno 

pomagamo pri reševanju perečih problemov, posebno 

skrb pa posvečamo obravnavi in reševanju problema 

recidiva. Osnovne metode, ki jih pri tem uporabljamo 

so: delo na sebi, pogovor, branje, relaksacija, sprotno 

obravnavanje težav ki bi lahko pripeljale do recidiva ali 

ponovnega pitja. 

Informiranje, skupinska 
terapija, usmerjanje, 
svetovanje, motiviranje 

Druge aktivnosti Terapevti in 
strokovna vodja 

Poleg tedenskega srečanja imajo člani skupine 

obveznost vključitve še v druge aktivnosti (pohodi, 

obiski letnih srečanj sosednjih KZA-jev, obiski 

kulturnih prireditev). Vse aktivnosti se načrtujejo v 

okviru skupine skupaj s terapevtom. Vsako leto se 

organizira spoznavni piknik in večdnevni izlet v tujino. 

Redno in že več let tesno sodelujemo z drugimi društvi 

v zamejstvu (Italija), ki obravnavajo enako 

problematiko alkoholizma kot pri našem društvu. 

Učenje, relaksacija, branje, 
pogovor, delo na sebi, 
udeležba na strokovnih 
predavanjih, družabnih 
srečanjih in rekreaciji 
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GORIŠKA OBMOČNA KARITAS  
 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
 
 
 
Skalniška 1 
5250  Solkan 

RENATA VONČINA, 
Voditeljica  GOK 

041 655 689 voncina.renata@gmail.com 

 

RENATA IN AVRELIJA, 
Svetovanje in spremljanje N.G. 

  

AVRELIJA PLESNIČAR, 
Pogovor z ljudmi v stiski N.G. 
ALIČE ČUBEJ, 
Pogovor z ljudmi v stiski Grgar 

040 127 443 
 
051 694 048 

avrelija.plesnicar@gmail.com 

alicecubej@gmail.com 

Zvonko Horvat Žnidaršič 05 302 96 10 
031 606 066 

 

Brane Miličevič 030 646 947  

 

Dosegljivost na telefon ga. Vončina   ponedeljek   -  petek   9.00  - 16.00   

 

URADNE  URE    SKLADIŠČE OBLAČIL  -  po dogovoru  

                             SKLADIŠČE  HRANE V NOVI GORICI  - ponedeljek in  četrtek  16.00 – 18.30 

                             SKLADIŠČE  HRANE V GRGARJU – po dogovoru 

                             SVETOVANJE IN SPREMLJANJE ,  Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 63, ponedeljek in četrtek  15.00 – 18.30,  

                            Grgar po dogovoru 

 

ENOTE        SKUPNOST SREČANJE  v Novi Gorici , Škrabčeva 1, 5000 Nova Gorica  (komuna) 

 

Ciljna skupina: ostareli, bolni, brezdomci, posamezniki ali družina v socialni ali finančni stiski,  Otroci 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

SVETOVANJE  v materialnih in drugih 
stiskah  

 Pomoč posamezniku in družinam, ki doživljajo stisko pri 
prepoznavanju in iskanju rešitev iz stiske skozi razgovor  

Prostovoljci odgovorni za 
pogovore z ljudmi 

  Svetovanje – seznanitev z možnostjo ocene rešitve  
Zagovorništvo ob mrežnem sodelovanju z drugimi 
institucijami 
Pogovor z ljudmi v stiski  

Prostovoljci odgovorni za 
svetovanje in spremljanje 
ljudi v stiski 

Materialna pomoč 
 

Finančna pomoč 
 

Pogovor z ljudmi v stiski 

CSD CSD napoti posameznika  ali družino  na Karitas  
 
Posameznik ali družina poda vlogo na  župnijsko Karitas   
 
Vsak, ki je v stiski se obrne na pogovor na prostovoljce  

Opravi razgovor, preveri 
materialno stanje  
Podlaga za upravičenost je 
pravilnik o kriterijih za 
materialno pomoč 
Kontakti v prilogi tega 
kataloga 

Pomoč starim, bolnim in invalidnim v 
domačem okolju 

 Obiski ostarelih in bolnih na domu ali v bolnici 
Obiski pred prazniki (velika noč, božič, osebni praznik) 
 

Sodelavci karitas 

  Srečanja starejših in bolnih po župnijah 
 
Sodelovanje pri mašah v domovih upokojencev (Nova 
Gorica, Podsabotin, Gradišče nad Prvačino, Renče)  

Župnijska  karitas pripravi 
in organizira srečanja 
Sodelavci karitas  

  Romanja na Brezje, dekanijska srečanja  Organizira voditeljica GOK 
in vključuje prostovoljce 
pri izvedbi dogodkov 

Skrb za duhovno oskrbo starih in 
bolnih v institucijah  

 Stalno ali občasno nastanjenim v institucijah se omogoči 
duhovna pomoč in podpora 

Izvajajo  duhovniki 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

POMOČ OTROKOM  
Program DA BO KORAK V ŠOLO 
VESEL 
Program POPOLDAN NA CESTI 

  
Šolarji prejmejo bone za nakup šolskih  potrebščin in 
zvezkov (iz družin, ki že prejemajo pomoč v hrani) 
Preventivni program učne pomoči za otroke – Popoldan v 
Šempetru  
 

 
Organizira GOK v Centru 
karitas Nova Gorica 
Organizira Vodja  pnc v 
sodelovanju z ŽK 
Šempeter 

Skupnost SREČANJE   Bivši uživalci drog oz. odvisniki od prepovedanih drog  želijo 
prekiniti z uporabo prepovedanih drog ali drugih odvisnosti 
(alkohol) 
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GORIŠKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO 
 

 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
Kidričeva 9 
5000 Nova Gorica 
 

Zdravka Kante 
predsednica 

031 303 730 gorisko.osteo.drustvo@gmail.com 
zdravka.kante@guest.arnes.si  

   

 

 

 

Dosegljivost /uradne ure:      
  
DEŽURSTVO 
vsak ponedeljek v mesecu 
od 14.00 do 16.00 

Dežurstva NI v času praznikov, med 3. 7. in 28. 8.  ter 16. 12. in 31. 12. 
 

                                  

                           

Ciljna skupina:  osebe, ki imajo osteoporozo in njihovi svojci, splošna javnost   

 

 

 

 

 

mailto:gorisko.osteo.drustvo@gmail.com
mailto:zdravka.kante@guest.arnes.si
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Predavanja 

   Terapevtska gimnastika 

   Merjenje kostne gostote v 
Strunjanu 

    Vodna gimnastika in 
plavanje 

    Joga 

   Vaje z malo žogico 

    Razvedrilni ples 

   Nordijska hoja 

   Aktivne počitnice z 
organizirano rekreacijo na 
morju  

   Aktivne počitnice z 
organizirano rekreacijo v 
zdraviliščih 

   Družabna srečanja (dan 
žena, dan starostnikov, 
prednovoletno srečanje) 

   Eno ali dvodnevni izleti 

   Dežurstvo na sedežu 
društva – Kidričeva 9 ( 
vsak prvi ponedeljek v 
mesecu od 9. do 11. ure 
ter vsako sredo od 14. do 
16. ure) 
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HUMANITARNO DRUŠTVO KID  OTROK OTROKU 
 

  

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Gradnikove brigade 9 
5000 Nova Gorica 

Majda Smrekar 031 817 785 majda.kid@gmail.com 

 

 

Uradne ure:   Ponedeljek – torek 13.00 - 17.00 
                         Sreda – petek 9.00  - 13.00 
 

Dosegljivost v društvu: na mobitel, ter na sedežu društva, Gradnikove brigade 9, Nova Gorica  

 

Širša ciljna skupina:     otroci v stiski, mlade družine , družine pred deložacijo, VARNA TOČKA za otroke v stiski, upokojenci v stiski z nizkimi dohodki  
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti društva 

Bodoče mamice  
 

KID Oprema za novorojenčka in za mamico (oblačila, obutev) Redno obvešča, česa 
najbolj 
primanjkuje  na raznih 
mestih 

Mlade družine 
 

KID Družina dobi tako oblačila kot obutev za otroke, osnovne 
šolske potrebščine, tudi mleko 

 

Pomoč otrokom z učnimi težavami v 
osnovni in srednji šoli 
 

KID Društvo vključi prostovoljce, le-ti nudijo brezplačno učno 
pomoč 
tako osnovnošolcem kakor dijakom 

Poišče prostovoljce na 
študentskem servisu M 

Socializacija otrok pred vstopom v 
šolo 
 

KID  Prostovoljci – študenti spremljajo otroke na razne 
prireditve, na 
Prostoročne delavnice, ogled mesta Gorica in podobno 

Poišče prostovoljce in se 
dogovori o individualnem 
načrtu za otroka 

Socialna integracija otrok tujcev 
 

KID  Nudenje učne pomoči , vključevanje otrok v družbo  Poišče prostovoljce, 
sodelovanje z društvom 
Žarek 

Učna pomoč pri slovenskem jeziku 
Otrokom tujcev 

KID  Učno pomoč nudijo prostovoljci – brezplačno  Poišče prostovoljce, 
sodeluje z Mladinskim 
centrom, Dnevnim 
centrom Žarek 
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO DIABETIKOV GORIŠKE 

 

                                         

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
Goriška ulica 15 
5290 Šempeter pri Gorici 

Stanislav Črvič 
Predsednik Društva 

041 622 397 diabetiki.gorica.sempeter@gmail.com 

Roman Lukan 
tajnik   

041 853 704 lukan.roman@gmail.com  

 

 

Uradne ure:     SREDA    10.00 – 12.00 
                   
Dosegljivost :  na mobitel 

 

Ciljna skupina:     sladkorni  bolniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diabetiki.gorica.sempeter@gmail.com
mailto:lukan.roman@gmail.com
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Ozaveščanje o nevarnih in 
hudih posledicah 
sladkorne bolezni v skladu 
z Nacionalnim programom 
za obvladovanje sladkorne 
bolezni in Strategiji razvoja 
2010 – 2020 

    Informiranje in 
izobraževanje članov 
društva in njihovih svojcev 
ter širše družbene 
skupnosti o bolezni sami 
in njenih možnih 
posledicah 

    Na državnem nivoju 
organiziramo republiško 
tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni za mlade 
tekmovalce (šole) 

   Glasilo Sladkorna bolezen 
s strokovnimi in 
izobraževalnimi vsebinami 

   Svetovni dan sladkornih 
bolnikov 14. november 

   Udeležba na športnih 
srečanjih diabetikov po 
Sloveniji, tudi na 
mednarodnem nivoju 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Skozi celo izvajamo 
meritve krvnega sladkorja, 
pritiska in holesterola 
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MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica   

Petra Sismond 05 33 50 352 petra.sismond@nova-gorica.si 

Sprejemna pisarna MONG 05 33 50 161 
05 33 50 129 

 

                                    

Uradne ure za stranke Mestne občine Nova Gorica:  

Ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00 

Sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 

Petek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00 

 

Delovni čas SPREJEMNE PISARNE ZA ZADOVOLJSTVO OBČANOV, ki se nahaja v pritličju desno - soba št. 12: 

ponedeljek, torek, četrtek, petek  od 8.00 do 15.00 

sreda  od 8.00 do 16.00 

                              
Dosegljivost :       sprejemna pisarna je dosegljiva v času uradnih ur, svetovalka pa po telefonu in po predhodnem dogovoru v času uradnih ur 

Ciljna skupina:    - upravičenci do denarne pomoči po Odloku o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni 

list RS,  št.81/19; v nadaljevanju: odlok) 

                              - Javni razpisi - nevladne organizacije, društva in organizacije – izvajalci socialnih programov 

 

Denarne pomoči po odloku so: 
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- občinska denarna socialna pomoč (do 500,00 EUR-odvisno od cenzusa), največ 2 vlogi na leto v razmahu 3-eh mesecev, 

- izredna občinska denarna socialna pomoč (do 3.000,00 EUR-odvisno od cenzusa)-naravne nesreče in druge izredne okoliščine 

- doplačilo bivanja s stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva, ki ni v okviru javne mreže (do 4.000,00 EUR-

odvisno od cenzusa) 

- enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka (500,00 EUR) 

 

Problem  osebe, ki 
pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti   

Osnovnošolci in 
srednješolci 

MONG OBČINSKA DENARNA SOCIALNA POMOČ: 
1.regresiranje šolske prehrane (predhodno je potrebno dati vlogo za subvencijo šolske prehrane 
na pristojni CSD – subvencionirana pride lahko dopoldanska malica in/ali kosilo (do 100,00%)). 
Ne-odjavljeni obroki otrok, ki imajo 100,00 % subvencijo ter vstopnine, članarine, izleti,….na 
položnici od šole niso predmet občinske denarne socialne pomoči MONG. 
2.subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti ter šole v 
naravi za osnovnošolce (vlogo se odda 1 teden pred pričetkom letovanja oz. šole v naravi in priloži 
mnenje šolske svetovalne službe). V roku 14 dni po zaključku letovanja mora vlagatelj dostaviti 
pisno dokazilo o udeležbi upravičenca na letovanju oz. šoli v naravi, kopijo prijavnice, višino 
stroška letovanja in izjavo organizatorja letovanja oz. šole v naravi, da stroški niso kriti iz 
morebitnih drugih virov.  
3.nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, 
ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada (priložiti potrdilo o višini 
odobrenih sredstev iz šolskega sklada). 

 

 MONG 4.pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, prehranska 
dopolnila) in kurjave. Denar se nakaže na TRR. Rok za porabiti sredstva je 30 dni od prejema le-
teh, dokazila je potrebno dostaviti v roku 45 dni od datuma prejema sredstev na TRR. Kot dokazilo 
o opravljenem nakupu se šteje se šteje račun, ki ga izda pravna ali fizična oseba v skladu z davčnimi 
predpisi. 
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Problem  osebe, ki 
pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti   

Oseba potrebuje 
zdravljenje 
odvisnosti (z 
zdravljenjem 
povezani stroški ) 

MONG 5.Doplačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov. 
Vlagatelj poleg vloge s prilogami mora predložiti tudi mnenje zdravnika ali izvajalca programa ali 
pristojnega centra za socialno delo, ki ne sme biti starejše od 1 meseca pred oddajo vloge in 
navede višino doplačila stroška programa. 
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Problem  osebe, ki 
pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti   

 MONG 6.Kritje stroškov, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (električna 
energija, voda, odpadne vode, smetarina, ogrevanje, upravljanje, rezervni sklad, dodatno 
zdravstveno zavarovanje, stroški bivanja v samskih domovih-materinskih domovih-dijaških 
domovih, ne-nujni prevozi z reševalnih ali sanitetnim vozilom pogojeni z zdravstvenim stanjem). 
Pomoč za poplačilo zapadlih dolgov se lahko dodeli le za plačilo dolgov, ki  so nastali največ 6 
mesecev pred oddajo vloge ali za največ tri bodoče obveznosti.  
 
PREDMET DENARNE POMOČI NISO: 

- POGREBNI STROŠKI, 
- STROŠKI NAJEMNINE.  

 
PREDMET DENARNE POMOČI NISO: 
-stroški mobilnega telefona, telefona, 
- stroški interneta, 
- stroški popravila kanalizacije in vodovoda, 
- stroški praznjenja greznice, 
- stroški zavarovanja hiše in avtomobila, 
- stroški zdravniških pregledov in nakup pripomočkov, ki so 100 % financirani s strani ZZZS-ja, 
- stroški DODATNO plačljivih zavarovanj (NADSTANDARD), 
- stroški bolniške oskrbe in storitev v bolnici, za osebo, ki NI IMELA urejenega dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja,  
- stroški nakupa štedilnika, hladilnika,… 
- stroški nakupa opreme za stanovanje, 
- predujmi/varščine/are za najem stanovanja,… 
- oskrbnina v vrtcu, pomoč na domu, plačilo oskrbnine v institucionalnem varstvu. 

 

 



~ 5 ~ 

Problem  osebe, ki 
pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti   

 MONG 7.Kritje stroškov zdravil in pripomočkov, ki niso sofinancirani iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja. Priložiti je potrebno tudi druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo, da je vlagatelj 
predhodne morebitne druge vire subvencioniranja že izkoristil.  

 

Srednješolci in 
študenti 

MONG 8.Pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic. Potrebno je priložiti račun o opravljenem 
prevozu, iz katerega je razvidno koriščenje morebitnih drugih virov subvencioniranja.  

 

 
 
 

MONG 9.Kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški kosil 
osebam starejšim od 65 let…). Potrebno je priložiti npr. račun od kosil.  

 

 MONG IZREDNA OBČINSKA DENARNA SOCIALNA POMOČ  socialno ogroženemu upravičencu v izrednih 
razmerah, ki pogojujejo takojšnjo pomoč (naravne nesreče in druge izredne okoliščine) 
 

 

Oseba nima dovolj 
sredstev za bivanje 
v stanovanjski 
skupnosti 

MONG DOPLAČILO BIVANJA V STANOVANJSKI SKUPNOSTI ALI DRUGI ORGANIZIRANI OBLIKI 
INSTITUCIONALEGA VARSTVA, KI NI V OKVIRU MREŽE JAVNE SLUŽBE 

Predlog poda 
društvo oz. 
ustanova , kjer 
se nahaja oseba 

Mati, oče otroka  
starega do 3 
mesecev, 

MONG ENKRATNA OBČINSKA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA: 
- vlogo oddajo starši v roku 3 mesecev od rojstva otroka, po poteku tega roka se ne mora več 
uveljavljati pravice do enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka, 
- eden od staršev mora imeti stalno bivanje v MONG ne glede na državljanstvo,  
- otrok ima z enim od staršev stalno bivališče v MONG in otrok mora biti SLOVENSKI DRŽAVLJAN 
- denarna pomoč se po dokončnosti odločbe nakaže na račun tistega od staršev, ki je naveden 
na vlogi in ima stalno bivališče v MONG 
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Problem  osebe, ki 
pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti   

KDO SODELUJE NA 
JAVNIH RAZPISIH  
Nevladne 
organizacije – 
društva, ustanove, 
neprofitni zavodi 
Javni zavodi in 
druge pravne 
osebe, izvajalci s 
področja 
socialnega varstva   

MONG JAVNI RAZPISI, ki so v interesu Mestne občine Nova Gorica  
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti  
Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov 
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti  
Javni razpisi ostali – za šport,  tehnično kulturo, veteranske organizacije, kultura 
 

MONG, Oddelek 
za družbene 
dejavnosti, 
enkrat letno 
pripravi in 
razpiše javni 
razpis, ter 
razdeli sredstva 
med  izvajalce  
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OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA 

ENOTA  NOVA  GORICA 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
 
Partizanska 57 
5000 Nova Gorica 

Lidija Pregelj 051 621 241 lidija.pregelj@ozara.org  

Matej Prezelj 05 330 37 20 matej.prezelj@ozara.org  
 

Program: Informiranje in svetovanje   

Mojca Čakš Danesh 051 416 592 mojca.caksdanesh@ozara.org 

Program: Stanovanjska skupina   

 

 

Uradne ure:     Ponedeljek       9.00 – 12.00  
                           Sreda                 9.00 -  12.00 
 
GOSTOVANJE  :  TOLMIN , Brunov drevored 23  - enkrat na 14 dni v sredo 

                              BOVEC, Trg golobarskih žrtev 2 – enkrat mesečno       

Dosegljivost na telefon :   Ponedeljek – Petek   8.00 – 16.00 

 

Ciljna skupina:     Osebe z dolgotrajnimi ali občasnimi težavami v duševnem zdravju, osebe v duševni stiski,  ter njihovi svojci. 

                               Osebe morajo biti polnoletne. Diagnozo za to ciljno skupino postavi psihiater. 

 

mailto:lidija.pregelj@ozara.org
mailto:matej.prezelj@ozara.org


~ 2 ~ 

Problem  osebe, ki pride na INFO TOČKO Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti društva 

PROGRAM STANOVANJSKE SKUPINE    

Oseba ne zmore samostojnega življenja OZARA 
CSD 

Psihiater  

Vključitev osebe je prostovoljna na pisno pobudo 
posameznika 
Za vključitev potrebuje še mnenje psihiatra, mnenje 
osebnega zdravnika, ter mnenje CSD 

Opravi prvi individualni 
razgovor in sproži 
postopek  
za vključitev 

Oseba nima urejenih stanovanjskih 
razmer  

 Svetovanje  
Pomoč in podpora pri iskanju novih možnosti bivanja 

Sodeluje z lečečim 
psihiatrom, CSD  

PISARNA ZA INFORMIRANJE IN 
SVETOVANJE  

OZARA   

Oseba potrebuje informativni razgovor  
Oseba potrebuje spremstvo k zdravniku 
ali drugo 

 Pomoč strokovnega kadra pri prepoznavanju in opredelitvi 
problema  
Individualni pristop in skupen načrt za ponovno vključitev v 
socialno okolje  

Sodelovanje vseh 
strokovnih delavcev v 
individualnih 
razbremenilnih 
razgovorih, svetovalni 
razgovori 

Osebna pomoč   
Svojci oseb s težavami v duševnem 
zdravju potrebujejo oporo 

 Razreševanje osebnih stisk, vključevanje v  aktivno življenje  
Iskanje ustrezne zaposlitve,  
Podpora pri premagovanju akutnih duševnih kriz 
Podpora svojcem z razgovori, izobraževanjem  
 

V programih sodelujejo 
tudi prostovoljci, mentorji  

Oseba potrebuje pomoč na domu zaradi 
občutnega poslabšanja psihičnega  stanja  

 Socialna oskrba – pomoč v uporabnikovem življenjskem 
okolju 
Razna domača opravila – 
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 

 

Oseba bi se rada vključila v prostoročne 
aktivnosti  

 Različne delavnice  Izvajajo prostovoljci 
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STANOVANJSKI SKLAD 

        MESTNE OBČINE NOVA GORICA  
 

               

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Trg Edvarda Kardelja  1 
5000 Nova Gorica 
(v prostorih Mestne občine  
Nova Gorica)                                                      

Polona Čuk, 
Svetovalka 

05 33 50 191 info@ssmong.si 

Peter Jan, 
Direktor 

05 33 50 190 info@ssmong.si 

 

 

Uradne ure:     Ponedeljek    8.00  -  12. 00       13.00  -  14.00 

                           Sreda              8.00  -  12.00        13.00  -  16.00 

                           Petek              8.00 -   12.00 

 

Stranke sprejemamo po predhodnem naročilu na tel. št. 05 33 50 191 v pisarni 41 v četrtem nadstropju. 

 

Dopise in vloge se posreduje na el. pošto: info@ssmong.si ali na naslov:  

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 

Trg Edvarda Kardelja 1  

5000 NOVA GORICA 

 

Dosegljivost : v času uradnih ur po predhodnem naročilu 

Ciljna skupina: občani in občanke MONG, mlade družine, žrtve nasilja, invalidi trajno vezani na uporabo vozička, brezdomci, matere ali žene, Ki 

začasno bivajo v materinskih domovih ali zavetiščih. 



~ 2 ~ 

 

Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Pripravljamo in izvajamo 
stanovanjski program 
MONG 

    Kupujemo ali na drugi 
način pridobivamo 
stanovanjske hiše in 
stanovanja, z oddajo 
katerih SS MONG 
zagotavlja predvsem 
neprofitna najemna 
stanovanja 

    Poslujemo, vzdržujemo in 
gospodarimo s stanovanji 
in z drugimi 
nepremičninami, ki 
predstavljajo namensko 
premoženje javnega 
sklada 

   Izvajamo vse postopke za 
dodelitve in zamenjave 
stanovanj 

     Upravljamo s stvarnim 
premoženjem, ki ga je na 
SS prenesla 
ustanoviteljica  MONG 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Pridobivamo  ugodne 
kredite za investicije na 
stanovanjskem področju 

   Prodajamo stanovanja 

   Zagotavljamo  kadrovska 
in tržna najemna 
stanovanja 

   Pregledno uvajamo  javno 
– zasebno partnerstvo na 
stanovanjskem področju 

   Opravljamo  druge 
zakonske naloge in naloge 
za izvajanje nacionalnega 
stanovanjskega programa 
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ŠENT DNEVNI  CENTER ZA LJUDI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU  

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Bidovčeva 4 
5000 Nova Gorica 

Margerita Humar, vodja dnevnega centra 030 486 210 margerita.humar@sent.si 

 

 

Uradne ure:   Vsak dan od 9.00h do 15.00h 
 

Dosegljivost v dnevnem centru:  ponedeljek – petek  od  7.30 – 15.30  

 

Ciljna skupina:  Osebe s težavami v duševnem zdravju nad 18 let, njihovi svojci 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Program pomoči za ljudi s 
težavami v duševnem 
zdravju in njihovim 
svojcem, odprt vsak 
delovnik od 8. do 15. ure 

    Nudimo skupinske 
dejavnosti  (delavnica 
psihosocialne 
rehabilitacije, skupine za 
samopomoč uporabnikov 
in svojcev, izobraževalne, 
ustvarjalne, 
prostočasovne delavnice, 
izleti, tabori, letovanja, 
predavanja in okrogle 
mize, obiski razstav, 
prireditev ...)  

    na voljo je tudi 
individualna obravnava, ki 
vključuje svetovanje ali 
razbremenilne razgovore 
(osebno, telefon, e-pošta) 
ter podporo pri 
uveljavljanju pomoči na 
področju socialnega 
transferja. Po potrebi se 
povezujemo z ostalimi 
institucijami 
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ŠENT DNEVNI CENTER ZA UPORABNIKE PREPOVEDANIH DROG 

                                  TERENSKO DELO Z UPORABNIKI PREPOVEDANIH DROG 
 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Sedejeva ulica 9/a 
5000 Nova Gorica 

Meta Rutar, vodja Dnevnega centra 05 330 96 03 
031 607 245 

meta.rutar@sent.si 

Luka Mrak, vodja Terenskega dela 030 322 888 luka.mrak@sent.si 

 

Uradne ure:   Vsak dan od 7.30 h do 15.30 h 
 

Dosegljivost v dnevnem centru :  ponedeljek – petek  od 8.00 do 15.00  

Dosegljivost na terenu :  Ponedeljek; občine: MONG, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba 

                                             Torek; občine: Ajdovščina, Vipava  

                                             Sreda; občine: Kanal ob Soči, Tolmin, Kobarid, Bovec, (Cerkno, Idrija) 

                                             Četrtek; občine: Brda, MONG (Banjška planota) 

                                             Petek; MONG, Šempeter-Vrtojba 

 

 

Širša ciljna skupina:     Uporabniki nedovoljenih drog, brezdomci, socialno šibke osebe s pridruženo zasvojenostjo (alkohol, tablete, droge, ne-kemične 

zasvojenosti) 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti društva 

Uporabnik drog nima urejenega 
zdravstvenega zavarovanja 

Dnevni 
center 

Terensko 
delo 

V okviru dnevnega centra ali terenskega dela zaposleni 
skupaj z osebo v stiski določita potek sodelovanja ter način 
podpore uporabniku. Sledi implementacija (skupna ali 
posamična). 

Sklenitev delovnega 
odnosa; izbira metode oz. 
načina pomoči skupaj z 
uporabnikom. 
Implementacija. 
 

Uporabnik drog nima urejenih pravic 
iz javnih sredstev (denarna socialna 
pomoč, otroški dodatek, 
subvencionirana najemnina za 
stanovanje) 

Dnevni 
center 

Terensko 
delo 

Skupaj z uporabnikom določimo način oz. metodo kako 
bomo pridobili ustrezen socialni status ter izberemo korake 
do rešitve. Sledi implementacija. 

Sklenitev delovnega 
odnosa; izbira metode oz. 
načina pomoči skupaj z 
uporabnikom. 
Implementacija. 
 

Uporabnik drog ima težave pri stikih s 
socialno-varstvenimi institucijami 
(npr. CSD) in drugimi organizacijami 
(ZRSZ, banke, policija, sodstvo)  

Dnevni 
center 

Terensko 
delo 

Skupaj z uporabnikom ugotovimo vir težav ter določimo 
metodo oz. način kako bomo izvedli stik z določeno 
institucijo. Sledi implementacija, ki navadno zahteva 
sodelovanje oz. vključevanje strokovnega delavca v 
programu.  

Sklenitev delovnega 
odnosa z uporabnikom; 
skupna določitev metode 
dela; zagovorništvo in 
spremljanje na 
institucijah. 

Uporabnik drog ima zdravstvene 
težave in se ne poslužuje zdravstvenih 
institucij 

Terensko 
delo 

V programu je zaposlena medicinska sestra, ki bo skupaj z 
uporabnikom določila način obravnave ter nadaljnje korake. 
V programu lahko oseba v stiski dobi sanitetne materiale za 
oskrbo ran (brezplačno). 

Obravnava medicinske 
sestre; oskrba s sanitetnim 
materialom; oskrba ran in 
poškodb; zdravstveno 
svetovanje; spremljanje 
ter zagovorništvo v 
zdravstvenih institucijah. 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti društva 

Uporabnik drog je v duševni stiski Dnevni 
center  

Terensko 
delo 

Individualni razgovor (svetovalni, razbremenilni ali 
informativni) z zaposlenimi v Dnevnem centru (strokovna 
delavka, mentorji ) ali s terenskimi delavci                                              

Individualni razgovor s 
strokovnim delavcem; 
spremljanje in 
zagovorništvo v druge 
institucije;  
 
Vodja centra odloči o 
načinu razgovora, vodi 
individualni razgovor 

Uporabnik drog ima težave s 
prebivališčem 

Dnevni 
center 

Terensko 
delo 

V okviru dnevnega centra ali terenskega dela zaposleni 
skupaj z osebo v stiski določita potek sodelovanja ter način 
podpore uporabniku. Sledi implementacija (skupna ali 
posamična). 

Sklenitev delovnega 
odnosa; izbira metode oz. 
načina pomoči skupaj z 
uporabnikom, 
Implementacija; 
spremljanje in 
zagovorništvo v drugih 
institucijah. 

Uporabnik drog dobi sodno odločbo o 
izvršbi 

Dnevni 
center 

Terensko 
delo 

V okviru dnevnega centra ali terenskega dela zaposleni 
skupaj z osebo v stiski določita potek sodelovanja ter način 
podpore uporabniku. Sledi implementacija (skupna ali 
posamična). 

Sklenitev delovnega 
odnosa; izbira metode oz. 
načina pomoči skupaj z 
uporabnikom. 
Implementacija. 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti društva 

Uporabnik drog išče možnosti za 
zaposlitev 

Dnevni 
center 

Terensko 
delo 

V okviru dnevnega centra ali terenskega dela zaposleni 
skupaj z osebo v stiski določita potek sodelovanja ter način 
podpore uporabniku. Sledi implementacija (skupna ali 
posamična). Uporabnik ima tudi možnost priprave osebnega 
načrta. 

Sklenitev delovnega 
odnosa; izbira metode oz. 
načina pomoči skupaj z 
uporabnikom, 
Implementacija; 
spremljanje in 
zagovorništvo v drugih 
institucijah. 

Uporabnik drog je socialno izoliran in 
potrebuje družabne ali izobraževalne 
dejavnosti 

Dnevni 
center 

Terensko 
delo 

Uporabnik redno obiskuje program dnevnega centra in se 
aktivno vključuje v programu; 
Skupaj z zaposlenim v programu ugotavljata o možnih virih 
pomoči in podpore ter določita nadaljnje korake (možnost 
osebnega načrtovanja). 
  

Oseba se vključi v 
delavnice oz. v program, ki 
se redno ali trenutno 
odvijajo  v DC; svetovanje 
zaposlenih; spremljanje in 
zagovorništvo v drugih 
institucijah. 
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Š E N T   

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE  

                                                 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 Bidovčeva  ulica 4 
 5000  Nova Gorica     
PROSTORI  HUMANITARNEGA CENTRA 

Vesna Lipušček strokovna 
vodja zavetišča, strokovna 
delavka 

031 371 992 vesna.lipuscek@sent.si 

Darja Perše, 
laična sodelavka 

031 371 992 darja.perse@dc.sent.si 

 Primož Kante, laični sodelavec 031 371 992 primoz.kante@sent.si 

                                               

Dosegljivost :  na mobilno številko  in e-mail 

Zavetišče odprto:   Vsak dan od 21.00 ure zvečer do 9.00 ure zjutraj. 

 

Ciljna skupina:    Brezdomci 

 

 

OPOMBE ZA INFO :  Zavetišče odprto v januarju  2016 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Nočno zavetišče za 
brezdomce je odprto vse 
dni v letu, v času od 21.00 
ure zvečer do 9.00 ure 
zjutraj, v dopoldanskem 
času se odvija individualno 
delo. 

    Uporabnikom imajo 
možnost prespati v 
prostorih Zavetišča za 
brezdomce,  nudimo jim 
strokovno pomoč in 
podporo pri razrešitvi 
osebne stiske in pri vstopu 
v formalne in neformalne 
oblike pomoči. 

    Uporabniki imajo možnost 
pogovora in vključitve v 
individualno delo s 
strokovno delavko. V 
prostorih zavetišča si 
lahko operejo perilo, 
pripravijo topel obrok, 
skuhajo čaj ali kavo in 
opravljajo osnovne 
higienske oz. fiziološke 
potrebe.  
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USTANOVA FUNDACIJA BiT PLANOTA 

                                                 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
Grgarske Ravne 30 
5251 Grgar 

 

 
Darijan Krpan 

 
05 307 40 40 

 
darijan.krpan@planota.si 

 
 
Dosegljivost:  od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro 
 
 
Ciljna skupina:             nevladne organizacije 
Cilja skupina zajema:  vse organizacije, ki želijo sodelovati in se povezovati 
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Aktivnosti  

Svetovanje in mentorstvo uporabnikom pri (samo)zaposlovanju v nevladnem sektorju 

Informiranje uporabnikov o možnostih pridobivanja delovnih izkušenj oz. opravljanja praks v nevladnem sektorju 

Organiziranje delovnih praks v delovnem procesu socialnega podjetja ('želena socialna aktivacija) 

Informiranje uporabnikov o potencialnih razpisih za pridobivanje sredstev na podlagi projektov 
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VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA 
 

 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

 
Klanec 14 a 
5250 Solkan 

Maša Černe, direktorica 
 

05 335 06 00 
 

masa.cerne@vdcng.si  

 

 

 

Dosegljivost/uradne ure:         

                                  

                           

Ciljna skupina:    Izvajamo  programe  za osebe z motnjo v razvoju in osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in okvaro ali boleznijo lokomotornega 
aparata:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:masa.cerne@vdcng.si
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi 
pogoji 

    Dnevno in celodnevno 
institucionalno varstvo 

    Zdravstveno negovalne 
storitve  

   Rehabilitacija za osebe s 
pridobljeno možgansko 
poškodbo in okvaro ali 
boleznijo lokomotornega 
aparata 

    Informiranje javnosti o 
naših storitvah 

   Vključevanje v 
preventivne akcije na 
področju preprečevanja 
pridobljenih možganskih 
poškodb 

   Pomoč stanovalcem pri 
izpolnjevanju obrazcev za 
sprejem in urejanje 
oprostitve plačila 
socialnovarstvenih storitev 
ter pridobitve pravice do 
socialnih transferov 
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

   Povezovanje z ostalimi 
javnimi in NVO 
institucijami  

   Sodelovanje s svojci in 
lokalno skupnostjo 
uporabnika, predvsem 
pred odpusti v domače 
okolje, da se zagotovijo 
optimalni pogoji za bivanje 
v skupnosti 
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ZAVOD KARITAS SAMARIJAN 
 

   

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Skalniška 1 
5250  Solkan 

Milena Brumat 031 655 961 milena.brumat@zavodsamarijan.si 

Tanja  Žorž, 
Materinski dom Solkan 

041 331 639 materinski.dom@zavodsamarijan.si 

 Klementina Bajec, 
Materinski dom Šempeter 

031 778 586 materinski.dom@zavodsamarijan.si 

 Milena Brumat, 
Varna hiša 

031 655 961 varna.hisa@zavodsamarijan.si 

 Davorina Petrinja, 
Program Vrtnica 

040 980 464 Program.vrtnica@zavodsamarijan.si 

 

 

Email:  info@zavodsamarijan.si 

Telefon: 05 330 02 34; Fax: 05 330 02 34 

 www.zavodsamarijan.si      

 

Dosegljivost:  ponedeljek - petek od 8.00 do 16.00 ure  

 

ENOTE        MATERINSKI DOM  SOLKAN  IN ŠEMPETER 

                    VARNA HIŠA  ZA SEVERNO PRIMORSKO  

                    VRTNICA  - SOCIALNA REHABILITACIJA OSEB S TEŽAVAMI ZARADI ZASVOJENOSTI Z ALKOHOLOM 

                     

Ciljna skupina:          Materinski dom: Polnoletne ženske z otrokom, matere z otroci, žrtve nasilja brez ogroženosti, samske ženske v socialni stiski, 

nosečnice, porodnice, brezdomke  

                                    Varna hiša: Ženske, matere z otroki, ki so žrtve kakršnih koli oblik nasilja 

mailto:info@zavodsamarijan.si
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                                    Program Vrtnica: moški, ki so zaključili odvajanje od alkohola in potrebujejo rehabilitacijo za vzdrževanje abstinence in ponovno 

vključevanje v družbo in aktivno življenje   

 

Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti zavoda 

Polnoletne matere in njihovi otroci so 
se znašli v socialno ekonomski , 
materialni ali stanovanjski stiski 
 
 

ZAVOD Nastanitev matere s hčerko neomejene starosti, s sinom do 
16 leta 
Svetovanje pri vzgoji otrok 

Vodja zavoda in strokovni 
delavci  izvajajo vse 
naštete programe 

Matere z otroci , ki se morajo zaradi 
različnih vzrokov umakniti iz matične 
družine  

ZAVOD Psihosocialna podpora, razbremenilni in svetovalni razgovor 
Vzpostavljanje stika in razvijanje delovnega odnosa  
Pomoč pri orientaciji v novem okolju 

Sodelujejo tudi delavci na 
javnih delih, ter  
prostovoljci 

Matere z otroci izgubijo stanovanje 
(rubež , podnajemnik ali drugo) 

ZAVOD Urejanje materialne pomoči  Izdelava individualnega 
načrta za vsako 
posameznico 

Ženske, žrtve različnih oblik nasilja, ko 
ni več neposredne fizične ogroženosti 

ZAVOD Opolnomočenje za dvig samozavesti , samozaupanje in 
iskanje optimalnih rešitev  

 

Ženske, ki imajo težave s starši in rabi 
začasno odstranitev iz matične 
družine 
 

ZAVOD Pomoč pri razreševanju družinskih težav   

Ženske s težavami v duševnem 
zdravju in matere s številnimi otroki 
 

ZAVOD Nudenje psihosocialne pomoči materi in otrokom, izvajanje 
učne pomoči otrokom, svetovanje pri vzgoji otrok 

 

Porodnice, nosečnice,  ne želijo 
obdržati otroka 

ZAVOD 
CSD 

Sodelovanje z javnimi službami in nevladnimi organizacijami   

PROGRAMI   V ZAVODU 
 

   

PROGRAM VARNA HIŠA     
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti zavoda 

Ženske in njihovi otroci (fantje do 
dopolnjenega 18 leta), ki doživljajo 
različne oblike nasilja in se počutijo 
ogrožene ter potrebujejo namestitev 
v varen prostor 
 

zavod Program je namenjen žrtvam nasilja v družini, ki potrebujejo 
psihosocialno podporo in pomoč, nastanitev v varen prostor 
Oblikovanje individualnega načrta skupaj z uporabnico, 
opolnomočenje uporabnice, zagovorništvo. 
Pomoč pri urejanju osebnih zadev z zunanjimi institucijami, 
tudi s spremstvom strokovne osebe 
Vključevanje uporabnic v aktivno reševanje lastnih stisk in 
težav  
Razvijanje sposobnosti za samostojno življenje 

Aktivnosti izvaja strokovni 
team 

PROGRAM VRTNICA 
Socialna rehabilitacija oseb s težavami 
zaradi zasvojenosti z alkoholom 

zavod Uporabniki se samostojno  in prostovoljno odločijo, da bodo 
abstinirali od alkohola 
Vključitev  v stanovanjsko skupnost, aktivnosti za osebno 
rast, pridobivanje socialnih veščin, urejanje odnosov z 
družino, urejanje zadev z zunanjimi institucijami,  
usposabljanje za samostojno življenje z abstinenco. 

Program vodi strokovna 
delavka  in laična 
terapevta 
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

OBMOČNA ENOTA  NOVA GORICA  
 

 

 

NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Ulica Tolminskih puntarjev 4 

5000 Nova Gorica 

 
Tanja Drole 

 
05/335 02 32 

tanja.drole@ess.gov.si  

 

Uradne ure :   Ponedeljek   8.00 - 12.00    13.00-15.00 

                         Torek            8.00 – 12.00   13.00-15.00 

  Sreda             8.00-12.00      13.00-17.00 

  Četrtek : zaprto  

                        Petek             8.00-12  

 

URADI ZA DELO :  Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin        

                   

Ciljna skupina: Vsi iskalci zaposlitve, delodajalci , mladi, tujci 

 
Krizne telefonske številke za vse ključne informacije v času poslovanja brez osebnih kontaktov:  
Lokacija Nova Gorica: Naslov: Urad za delo Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica  
* Osebna oddaja vlog: 05 33 50 251  
* Splošne informacije, prijave v evidenco: 05 33 50 251  
* Denarna nadomestila: 05 33 50 242  
* Pisarna za delodajalce: 05 33 50 255  
* Aktivna politika zaposlovanja: 05 33 50 218  
* Tajništvo: 05 33 50 202  

mailto:tanja.drole@ess.gov.si
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

Vsi iskalci zaposlitve ( brezposelni, 
invalidi, mladi, tujci) 

Urad za delo 
 

 

 

 

 

Obvezen vpis v evidenco brezposelnih oseb na Uradu za 
delo, da se oseba vključi v aktivno politiko zaposlovanja  
Obvezen prvi kontakt s svetovalcem na Uradu za delo, ki je 
dodeljen  osebi 

 

Zakon o urejanju trga dela  Urad za delo 
 

 

Storitev vseživljenjske orientacije  

  Storitev posredovanja zaposlitve  

Aktivna politika zaposlovanja  Usposabljanje in izobraževanje  

  Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega 
mesta 

Subvencioniranje  

  Spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin brezposelnih  

  Kreiranje delovnih mest za spodbujanje delovne in socialne 
vključenosti ranljivih skupin 

 

  Spodbujanje samozaposlovanja Subvencioniranje s strani 
Zavoda 

Pravice iz obveznega in 
prostovoljnega zavarovanja za primer 

brezposelnosti 

 Denarno nadomestilo, plačilo prispevkov za obvezna 
socialna zavarovanja, plačilo prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje  

 

Programi oz. projekti Urad za delo 
 

Javna dela in drugo – stalno spremljanje aktualnih razpisov 
na spletni strani Zavoda  za zaposlovanje 

 

PUM program  za mlade      
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Problem  osebe, ki pride na INFO 
TOČKO 

Nosilec 
naloge 

Možne rešitve Aktivnosti  

E- portal     

Karierno središče     

Javna dela   Razpis enkrat letno, pogoj za vključevanje na javna dela je 
eno leto prijave v evidenci brezposelnih - neprekinjeno 

Seznanitev s postopkom 
vključitve brezposelne 
osebe v program javna 
dela  

      

 


