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KONTAKTI JAVNIH SLUŽB IN DOBRODELNIH ORGANIZACIJ ZA PRIMERE MATERIALNE (FINANČNE) STISKE 

 

Organizacija  oz. 
ustanova 

Kontaktna 
oseba 

Kontaktni podatki Informacije/ navodila  

 
 
CENTER ZA 
SOCIALNO DELO 
LOGATEC 
 

 
 
Polona Lovšin 
 
 
 
 
Patricija Mateja 
Čampa 
 

 
 
01/ 75 90 673 
polona.lovsin@gov.si 
 
 
 
01/ 75 90 672 
gpcsd.logat@gov.si 
 

 
PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV: 

- otroški dodatek,  
- državna štipendija,  
- subvencija malice in kosila,  
- redna denarna pomoč. 

 
Vezano na PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA JE SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA: 

- kosilo do 3. dohodkovnega razreda (dohodek na člana do 382,82 na mesec) mesec)                           
- malica do 5. dohodkovnega razreda (dohodek na člana do 563,60 na mesec) 

Pravice se uveljavljajo z enotno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na krajevno pristojnem CSD-ju. 
 
Za pridobitev IZREDNE DENARNE POMOČI ZA IZREDNE STROŠKE (nakup prehrane, oblačil, plačilo položnic za 
kurjavo, elektriko, vodo…) posredujte na CSD obrazec Vloga za izredno denarno pomoč. Vloži se lahko dvakrat 
na leto, vlogi je treba priložiti dokazila o namenski porabi. 
 
OBČINSKA DENARNA POMOČ je prav tako namenjena za izredne situacije, plačilo položnic, zdravniških 
pregledov, nakup očal… Po pogovoru z vlagateljem prošnje se CSD odloči glede dodelitve in višine te denarne 
pomoči. 
 

 
RDEČI KRIŽ 
LOGATEC 

 
Dragica Kutnar 

 
01/ 75 64 154 

 
logatec.ozrk@ozrks.si 

 
Starši morate izpolniti Vlogo za dodelitev finančne pomoči ter priložiti položnico samo za stroške, ki so 
življenjskega pomena, npr. stroške elektrike, vode, zdravstvenega zavarovanja. 
 
Otroci uživajo s strani RK posebno skrb, zato lahko na njih naslovite tudi vlogo s priloženo položnico za: 
- letovanje otrok, 
- finančne obveznosti, vezane na šolanje otroka.  
 
Pri odločanju o dodelitvi finančne pomoči se RK povezuje s Centrom za socialno delo Logatec. 

 

mailto:polona.lovsin@gov.si
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Organizacija  oz. 
ustanova 

Kontaktna 
oseba 

Kontaktni podatki Informacije/ navodila 

 
KARITAS 
LOGATEC 
PRI ŽUPNIJI 
DOLJNI LOGATEC 
 

 
Janez Kompare 

 
01/ 754 17 57 

 
Sodelavci Karitasa se srečujejo vsak prvi ponedeljek v mesecu po sv. Maši z namenom: 

o odkrivanja potreb ljudi,  
o organiziranja pomoči v državnem in župnijskem domu za ostarele in bolne,  
o omogočanja udeležbe pri bogoslužju za varovance Karitasa… 

 
SLOVENSKE 
FILANTROPIJE 
 
POSLOVNA 
ENOTA LOGATEC  
 

 
Saša Musec Čuk 

 
HIŠA SADEŽI DRUŽBE 
LOGATEC  
Tržaška cesta 148 
1370 Logatec 
 
 070/ 89 29 03 

 
hisa-
logatec@filantropija.org 
 

 
HIŠA SADEŽI DRUŽBE LOGATEC  
Hiša je odprta: Od ponedeljka od petka od 8.00 do 18.00 
 
 
PRO BONO AMBULANTA 
Posvetovalnica in ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 
Mislejeva 3 
1000 Ljubljana 
 
041/ 651 308 
alenka.ugrin-vatovec@filantropija.org 
 

 
ŠOLSKI SKLAD 
OSNOVNE ŠOLE 
TABOR LOGATEC 
 

 
Nataša Pust 

 
01/ 75 90 858 
 
Svetovalna.sluzba@os-
tabor.si 

  
Namen šolskega sklada je: 

o pomoč socialno šibkim učencem za dejavnosti, ki jih organizira šola (vendar ne za prehrano), 
o financiranje  dejavnosti in  potreb   posameznega učenca, razreda oz. oddelka ali skupine učencev, ki  

niso  sestavina  izobraževalnega oz. vzgojnega  programa in  se  ne  financirajo   iz  javnih  sredstev, 
o nakup  nadstandardne  opreme, 
o zviševanje standarda pouka in podobno. 

 

 

  

mailto:hisa-logatec@filantropija.org
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Organizacija  oz. 
ustanova 

Kontaktna 
oseba 

Kontaktni podatki Informacije/ navodila 

 
ZVEZA 
PRIJATELJEV 
MLADINE 
LJUBLJANA 
MOSTE-POLJE 
 
 

 
Različni 
strokovni 
sodelavci vseh 
programov, 
navedenih v 
rubriki 
Informacije/ 
navodila 

 
PROGRAM 
BOTRSTVO 
(0)8/ 20 52 693 
info@boter.si 
 
 
ENOTNA PRAVNA 
TOČKA ZA POMOČ 
DRUŽINAM V STISKI 
 
Zveza prijateljev 
mladine Ljubljana 
Moste-Polje 
Proletarska 1 
Ljubljana 

 pogovor v živo 

 vsako sredo med 
10.00 in 17.00 

 
080/ 14 32 

 brezplačen telefon 

 vsak četrtek med 
9.00 in 12.00   

 

 
1. PROGRAM BOTRSTVO 
Projekt Botrstvo v Sloveniji poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in je namenjen 
otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin iz vse Slovenije. 
 
 
2. ENOTNA PRAVNA TOČKA ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI 
Enotna pravna točka je namenjena prvemu pravnemu nasvetu in pomoči socialno najbolj ogroženim, ki si sami 
ne morejo zagotoviti preživetja ter se soočajo z izzivi na področju stanovanjske problematike in uveljavljanju 
pravic iz naslova javnih sredstev. 
 
Reševanje stanovanjske problematike zajema: 

o pomoč pri dodelitvi ali zamenjavi bivalne enote, 
o pomoč pri dodelitvi ali zamenjavi neprofitnega stanovanja, 
o ukrepe povezane s preprečitvijo ali odlogom deložacije, 
o pomoč pri dogovoru glede možnosti obročnega plačila zapadlih neporavnanih obveznosti, 
o pomoč pri postopkih, v katerih lahko pride do izgube nepremičnine, ki za uporabnike predstavlja dom 

(stečaji, izvršbe), 
o reševanje spornih razmerij med najemnikom in najemodajalcem ali najemnikom in upravnikom 

obratovalnih storitev. 
 
Reševanje težav, povezanih z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna 
pomoč, subvencija za najemnino, subvencija malice ali kosila za učence in dijake, znižano plačilo vrtca, 
oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in drugo) zajema: 

o pomoč pri pridobitvi pravic iz javnih sredstev, 
o pomoč pri ureditvi pravic iz javnih sredstev v primeru spremenjenih okoliščin, 
o ukrepanje za čimprejšnje obravnavanje vloge za dodelitev pravic iz javnih sredstev ali čimprejšnje 

izplačilo na podlagi že pridobljene pravice, 
o ukrepanje v primerih nepravilnega ali neutemeljenega izračuna višine dodeljene pravice iz javnih 

sredstev, 
o ukrepanje v primerih nedopustnega upoštevanja določenega dohodka ali premoženja pri ugotavljanju 

upravičenosti do pravice iz javnih sredstev, 

tel:+38682052693
mailto:info@boter.si
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o pomoč pri pritožbi zoper odločbo, na podlagi katere vlagatelj ni upravičen do posamezne pravice iz 
javnih sredstev, pa bi ob pravilno upoštevanem materialnem stanju glede na njegov dohodek in 
premoženje, moral biti upravičen ali pa je z odločbo sicer upravičen, vendar izračun ni bil pravilen ali 
utemeljen. 

 
3. KRITJE STROŠKOV BIVANJA V DIJAŠKIH DOMOVIH 
Mnogi mladostniki zaradi materialne stiske ne morejo obiskovati tistih srednješolskih programov, ki bi si jih 
želeli. V okviru projekta Botrstvo v Sloveniji smo zato leta 2016 oblikovali poseben dijaški sklad, iz katerega 
krijemo stroške bivanja v dijaških domovih za srednješolce iz družin v stiski. Dijakom na ta način pomagamo pri 
uresničevanju želja in ciljev na področju izobraževanja. 
 
4. PODPORA PRI RAZVOJU TALENTOV 
Otrokom iz nespodbudnih okolij pomagamo pri razvoju možnih področij. Številni otroci se zaradi finančne stiske 
ne morejo preizkusiti v nogometu, košarki, plesu, glasbi ali kakšni drugi dejavnosti. Poseben sklad za razvoj 
talentov smo vzpostavili z namenom plačila vadnin in vpisnin za otroke z najrazličnejšimi talenti. 
 
5. POČITNICE ZA OTROKE IZ BOTRSTVA 
Varovanci projekta Botrstvo v Sloveniji živijo v razmerah, ki jim ne omogočajo preživljanja spodbudnega prostega 
časa. Brez pomoči donatorjev tako ne bi imeli možnosti iti na počitnice in se v sproščenem vzdušju družiti z 
vrstniki. S pomočjo donatorskih sredstev smo številnim varovancem omogočili letovanja, zimovanja, tabore in 
vključevanje v organizirane prostočasne dejavnosti v okviru ZPM Ljubljana Moste-Polje. 
Če želite pomagati otrokom na počitnice, lahko darujete v poseben sklad. Za vse informacije smo vam z veseljem 
na voljo na elektronskem naslovu info@boter.si. 
 

 

 
 
 

 
 

https://www.boter.si/projekti/otrokom-pa-omogocamo-se-mnogo-vec-pocitnice-in-izleti/
mailto:info@boter.si

