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1. UVOD 
 

Naloga Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva spada med redne letne 

naloge Inštituta RS za socialno varstvo (v nadaljevanju: IRSSV) že desetletje. Vsako leto 

tako na IRSSV zberemo letna poročila o izvajanju programov, ki jih sofinancira Ministrstvo 

za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ) ter na njihovi podlagi 

pripravimo v pretežni meri kvantitativno analizo podatkov iz poročil socialnovarstvenih 

programov, ki so se izvajali v preteklem letu. Glavni namen te naloge je zbrati in analizirati 

podatke o programih socialnega varstva, ki jih sofinancira MDDSZ, ter na tej podlagi 

pridobiti vpogled v razvoj mreže programov socialnega varstva in pluralizacijo le-te. 

Letošnje leto smo šli še korak dlje in na podlagi zbranih podatkov pripravili analizo 

financiranja programov socialnega varstva z naslovom Analiza finančne (ne)odvisnosti 

nevladnih organizacij in drugih izvajalcev socialnovarstvenih programov od 

proračunskih sredstev. Podrobneje smo proučili strukturo financiranja programov, ki so 

sofinancirani od MDDSZ, saj smo v zadnjem času v strokovni javnosti zaznali potrebo po 

verodostojnih informacijah o tej temi. 

Cilj te naloge ni pridobitev informacij o strukturi financiranja vseh socialnovarstvenih 

programov, saj nam zbrani podatki tega ne omogočajo, ampak zgolj pridobiti informacije o 

strukturi financiranja tistih programov, za katere vemo, da določen del svojih sredstev 

pridobijo od MDDSZ. Zajeli smo torej le določen segment vseh socialnovarstvenih 

programov, ki so se v letu 2011 izvajali v Sloveniji. Podatka, koliko je vseh programov na 

področju socialnega varstva, nimamo. Ocenjujemo pa, da MDDSZ preko vsakoletnega 

razpisa finančno podpre pretežni del programov s tega področja, zato pričujoča analiza 

predstavlja solidno oceno o financiranju socialnovarstvenih programov v Sloveniji. 

Navedena omejitev analize je zelo pomembna pri interpretaciji rezultatov, saj že vnaprej 

vemo, da se nanaša le na določen segment programov socialnega varstva in da sredstva 

MDDSZ v vsaki skupini programov predstavljajo bolj ali manj pomemben delež vseh 

pridobljenih sredstev programov. 

Po metodologiji izvedbe analize, ki jo predstavljamo v naslednjem poglavju, sledi v tretjem 

poglavju analiza strukture financiranja programov glede na področje in status izvajalske 

organizacije. Področja programov so oblikovana glede na ciljno skupino uporabnikov 

oziroma socialno problematiko, na katero program posega, in sicer v skladu z osnutkom 

Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020.1 Sklepne ugotovitve 

predstavljamo v četrtem poglavju.  

 

                                                           
1
 Osnutek Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020 je dostopen na: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/NPSV_2013-2020_121012.pdf 
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2. METODOLOGIJA IZVEDBE ANALIZE  
 

Pričujočo analizo financiranja socialnovarstvenih programov smo pripravili na podlagi 

končnih poročil o izvajanju programov v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, ki so jih 

izvajalci poslali na MDDSZ. Gre za analizo financiranja 358 socialnovarstvenih programov, 

ki jih je v letu 2011 sofinanciralo MDDSZ. Na ta način smo zajeli le določen segment vseh 

socialnovarstvenih programov, ki so se v letu 2011 izvajali v Sloveniji. Podatka, koliko je 

vseh programov na področju socialnega varstva, nimamo. Ocenjujemo, da MDDSZ preko 

vsakoletnega razpisa finančno podpre pretežni del vseh programov s tega področja, zato 

pričujoča analiza predstavlja solidno oceno o financiranju socialnovarstvenih programov v 

Sloveniji. Navedena omejitev analize je zelo pomembna pri interpretaciji rezultatov, saj že 

vnaprej vemo, da se nanaša le na določen segment programov socialnega varstva in da 

sredstva MDDSZ v vsaki skupini programov predstavljajo bolj ali manj pomemben delež 

vseh pridobljenih sredstev programov.  

Za analizo smo uporabili finančni del končnih poročil, ki so jih izvajalci sofinanciranih 

programov v začetku leta 2012 posredovali na MDDSZ. Iz tega dela poročila smo dobili 

podatke o višini prejetih sredstev od različnih sofinancerjev programov: MDDSZ, občin, 

donacij, FIHO, ZRSZ, drugih proračunskih virov ter od uporabnikov programov in 

prispevkov članov izvajalskih organizacij - članarine. Ostale vire financiranja programov so 

poročevalci sami vpisali v tabelo o finančnih virih.  

Podatki o finančnih virih programov, ki jih izvajalci vpisujejo v poročila, so v primerjavi s 

podatki iz vsebinskih poročil zelo kakovostni. Rečemo lahko, da so podatki točni in 

zanesljivi, kar je verjetno posledica tega, da je tabela za vpisovanje višine in deležev 

posameznih finančnih virov programov dokaj enostavna, da MDDSZ ta del poročila zelo 

natančno pregleda in da se logična kontrola podatkov nahaja že v sami tabeli (vsote). V 

primerih, kjer smo ugotovili, da je v poročilu prišlo do napake, smo izvajalce pozvali k 

popravku poročila. 

Za potrebe pričujoče analize smo nekatere vire financiranja programov združili v smiselne 

skupine. Vire financiranja programov tako prikazujemo v šestih kategorijah, in sicer: 

- sredstva MDDSZ,  

- sredstva občin,  

- sredstva FIHO,  

- druga javna sredstva,  

- prispevki uporabnikov in članarine ter  

- druga nejavna sredstva.  

 

Pri drugih javnih sredstvih so upoštevana sredstva ZRSZ, SZS, ZZZS, MZ in drugih 

ministrstev, SRSVZI, SVZ, ZPIZ, sredstva univerz, evropska sredstva (npr. sredstva iz 

norveškega finančnega mehanizma, sredstva evropske komisije) in podobno. Pri drugih 

nejavnih sredstvih so sešteta sredstva donatorjev (donacije), lastna sredstva izvajalskih 

organizacij in programov ter sredstva drugih nejavnih virov financiranja (npr. Rdečega 
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križa Slovenije). Ker se pričujoče poročilo nanaša na podatke iz leta 2011, so uporabljena 

imena ministrstev, ki so veljala v tistem letu. 

Strukturo financiranja programov smo analizirali glede na 10 skupin oziroma področij 

programov. Skupine programov smo oblikovali na podlagi osnutka Nacionalnega 

programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020,2 ki predvideva razvoj javne službe 

socialnovarstvenih programov na naslednjih področjih:   

 

1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s 

povzročitelji nasilja 

2. Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom 

prepovedanih drog, osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi 

alkoholizma,  osebam, ki imajo težave na področju motenj hranjenja ter drugih 

oblik zasvojenosti 

3. Programi na področju duševnega zdravja 

4. Programi za brezdomce 

5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje 

ter  programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju 

6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno izključene ali pa potrebujejo 

podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju 

7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za 

organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov 

8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov 

9. Mreža specializiranih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali 

družinam namenjena razreševanju osebnostnih problemov:  

10. Mreža drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi  

 

Za vsako področje programov smo zaradi boljše preglednosti preglednic in slik uporabljali 

krajša imena:  

 

1. preprečevanje nasilja 

2. preprečevanje zasvojenosti 

3. duševno zdravje 

4. brezdomci 

5. otroci in mladostniki 

6. starejši  

7. invalidi 

8. Romi 

9. terapevtski programi   

10. drugi programi 

 

V poročilu pogosto prikazujemo absolutno višino sredstev, povprečno višino sredstev na 

program ter deleže sredstev posameznih virov financiranja programov glede na celotno 

                                                           
2
 Osnutek Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020 je dostopen na: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/NPSV_2013-2020_121012.pdf 
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višino pridobljenih sredstev v letu 2011. Pri absolutni višini sredstev govorimo o celotnem 

znesku v evrih. Ta znesek smo delili s številom programov, da smo dobili povprečno višino 

sredstev na posamezen program. Deleže zaradi boljše preglednosti prikazujemo brez 

podatkov o višini sredstev v evrih, le-te namreč lahko izračunamo z uporabo absolutnega 

zneska vseh prejetih sredstev. 

Strukturo financiranja programov smo analizirali bodisi na podlagi področja, na katerem se 

program izvaja, bodisi na podlagi statusa organizacije, ki določen program izvaja. Področja 

programov so oblikovana glede na ciljno skupino uporabnikov oziroma socialno 

problematiko na katero program posega. Organizacije, ki programe izvajajo, smo glede na 

status razdelili v javne zavode, zasebne zavode, društva v javnem interesu, društva brez 

statusa društva v javnem interesu in samostojne podjetnike. Mestoma smo strukturo 

financiranja programov analizirali še glede na to ali ima organizacija status humanitarne ali 

invalidske organizacije. 
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3. ANALIZA STRUKTURE FINANCIRANJA SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV 

 

 

Finančno analizo začenjamo s pregledom višine sredstev, ki so jih programi na posameznih področjih prejeli iz različnih virov. V prvi 

preglednici prikazujemo višino prejetih sredstev s strani posameznega vira financiranja v celoti, in sicer za posamezno področje 

programov ter povprečen znesek financiranja glede na število financiranih programov pri tem področju. Deleži posameznega vira 

financiranja v primerjavi z vsemi prejetimi sredstvi so prikazani v Sliki 1. 

Poglavje nadaljujemo z analizo prejetih sredstev programov glede na status izvajalske organizacije. Preglednica 2 prikazuje sredstva, ki 

so jih prejeli vsi programi glede na posamezen tip izvajalske organizacije: javni zavod, zasebni zavod, društvo v javnem interesu, društvo 

brez statusa društva v javnem interesu in samostojni podjetnik. Znotraj teh pa so sredstva prikazana še glede na to, ali imajo izvajalske 

organizacije status humanitarne organizacije, invalidske organizacije ali nič od tega (drugo).  

V nadaljevanju tretjega poglavja poročila so v preglednicah prikazani podatki o vseh prejetih sredstvih in deležih sredstev posameznega 

vira financiranja programov glede na status izvajalske organizacije na vsakem od desetih področjih programov. Ta del poročila 

zaključujemo s slikami primerjav financiranja programov na posameznih področjih programov znotraj posameznih statusov izvajalskih 

organizacij.   

V drugem segmentu tega podpoglavja primerjamo povprečna prejeta sredstva programov posamezne organizacijske oblike v primerjavi s 

programi ostalih organizacijskih oblik pri določenem viru financiranja. Posebej izpostavimo tudi sredstva programov, ki jih izvajajo 

humanitarne ali pa invalidske organizacije pri vsakem od virov financiranja.   

V zadnjem delu tretjega poglavja prikazujemo pregled financiranja programov iste izvajalske organizacije, kjer je v preglednicah razvidno 

število programov posamezne izvajalske organizacije, področje, na katerem te programe izvaja, višina pridobljenih sredstev ter deleži 

sofinanciranja programov določene organizacije iz različnih virov financiranja. 
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3.1. Pregled in primerjava virov financiranja programov na različnih področjih 

 

V Preglednici 1 so prikazane absolutne in povprečne višine sredstev posameznega vira financiranja za vsakega od področij programov. 

Povprečne vrednosti smo pridobili tako, da smo absolutne vrednosti delili s številom programov na posameznem področju. Na ta način 

smo pridobili povprečno višino sredstev določenega vira financiranja na en program na posameznem področju. V Sliki 1 prikazujemo 

deleže vseh virov financiranja pri sofinanciranju programov na posameznih področjih. 

 

Preglednica 1: Število programov, višina prejetih sredstev (skupaj) in povprečna višina prejetih sredstev (povprečno) na posamezen 
program po virih financiranja za vsako področje programov   

Področje 
 

preprečevanje 
nasilja 

preprečevanje 
zasvojenosti 

duševno 
zdravje 

brezdomci 
otroci in 

mladostniki 
starejši invalidi Romi 

terapevtski 
programi 

drugi 
programi 

Število 
programov 

37 80 35 22 49 26 59 9 23 18 

Vsa prejeta sredstva 

skupaj 4.162.734,79 5.419.786,05 7.001.953,08 1.891.857,21 2.109.243,65 1.805.614,14 4.779.270,47 339.379,15 659.517,66 1.761.668,94 

povprečno  112.506,35 67.747,33 200.055,80 85.993,51 43.045,79 69.446,70 81.004,58 37.708,79 28.674,68 97.870,50 

MDDSZ 

skupaj 2.460.927,67 3.492.731,21 2.970.129,68 785.088,59 842.223,33 709.367,30 907.855,61 92.510,46 459.533,54 281.605,46 

povprečno 66.511,56 43.659,14 84.860,85 35.685,85 17.188,23 27.283,36 15.387,38 10.278,94 19.979,72 15.644,75 

Občine 

skupaj 1.068.418,50 936.577,10 1.512.573,36 628.636,14 726.495,83 359.850,40 366.949,15 74.121,50 41.584,95 183.436,72 

povprečno 28.876,18 11.707,21 43.216,38 28.574,37 14.826,45 13.840,40 6.219,48 8.235,72 1.808,04 10.190,93 

FIHO           

skupaj 227.854,96 216.098,06 799.362,44 61.241,13 16.564,33 211.403,06 1.475.917,18 8.897,68 0 241.737,75 

povprečno  6.158,24 2.701,23 22.838,98 2.783,69 338,05 8.130,89 25.015,55 988,63 0 13.429,88 

Druga javna sredstva 

skupaj 71.435,40 256.775,21 910.662,63 101.052,76 326.261,08 107.928,64 1.742.287,09 126.470,27 21.389,58 231.331,30 

povprečno 1.930,69 3.209,69 26.017,79 4.593,31 6.658,39 4.151,10 29.530,29 14.052,25 929,98 12.851,74 

Prispevki uporabnikov in članarine 

skupaj 111.421,58 337.937,98 706.368,70 177.655,99 43.036,01 271.321,62 168.665,29 0 84.761,68 21.419,68 

povprečno 3.011,39 4.224,22 20.181,96 8.075,27 878,29 10.435,45 2.858,73 0 3.685,29 1.189,98 

Druga nejavna sredstva 

skupaj 222.676,68 179.666,50 102.856,27 138.182,60 154.662,78 145.743,12 117.596,15 37.379,14 52.247,91 802.137,83 

povprečno 6.018,29 2.245,83 2.938,75 6.281,03 3.156,38 5.605,50 1.993,16 4.153,24 2.271,65 44.563,21 

Opomba: povprečno: navedene višine sredstev v vrsticah »povprečno« predstavljajo povprečne višine finančnih sredstev na program znotraj posameznega področja  
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V Preglednici 1 vidimo, da je MDDSZ največ sredstev namenilo programom za preprečevanje nasilja, programom za duševno zdravje ter 

programom za preprečevanje zasvojenosti, najmanj pa programom za Rome, kjer je sofinanciralo tudi najmanj programov. Največ 

sredstev so v povprečju na program dobili programi za duševno zdravje, sledijo programi za preprečevanje nasilja, nato pa programi za 

preprečevanje zasvojenosti, kjer je ministrstvo sofinanciralo tudi največje število programov. Programi na vseh treh omenjenih področjih 

so zelo kompleksni, sestavljeni iz različnih aktivnosti, podprogramov, uporabljene so različne metode dela oziroma pristopi do 

uporabnika, kar zahteva strokovno usposobljen kader, pa tudi intenzivnost vključitve uporabnikov v program je v večini programov zelo 

različna. Na vseh treh področjih programi omogočajo tudi nastanitev oziroma bivanje uporabnikov. Glede na to ni presenetljivo, da 

MDDSZ preko svojega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva največ sredstev namenja prav tem programom. 

Občine so največ sredstev namenile programom za duševno zdravje ter programom za preprečevanje nasilja in zasvojenosti, najmanj pa 

terapevtskim programom, ki so dobili tudi najmanj sredstev povprečno na program. Največ sredstev povprečno na program so dobi li 

programi za duševno zdravje, sledijo programi za preprečevanje nasilja in programi za brezdomce.  

FIHO je največ sredstev prispevala programom za invalide in njihove svojce, kjer so prejeli tudi največ sredstev povprečno na program. 

Najmanj sredstev so podelili programom za Rome, povprečno na program pa so najmanj dobili programi za otroke in mladostnike.  

Iz drugih javnih sredstev so bili v daleč največji meri sofinancirani programi za invalide in njihove svojce, sledijo pa programi na področju 

duševnega zdravja. Ti dve skupini programov sta prejeli tudi največ sredstev povprečno na program. Pri programih za invalide med 

drugimi javnimi sredstvi visok delež predstavljala sredstva ZRSZ. Med drugimi javnimi sofinancerji programov s področja duševnega 

zdravja pa velja omeniti še SZS, ZZZS, ESS - pripravniki, MZ, SVZ in FSD. V najmanjši meri so bili iz drugih javnih sredstev sofinancirani 

terapevtski programi, ki so prejeli tudi najmanj sredstev povprečno na program. 

Največ prispevkov uporabnikov in sredstev iz članarin so dobili programi na področju duševnega zdravja (kar gre na račun dejstva, da 

uporabniki stanovanjskih skupin iz svojih sredstev plačujejo oskrbnino oziroma del oskrbnine); le-ti so prejeli tudi največ teh sredstev 

povprečno na program. Najmanj so dobili programi, ki jih ne moremo razvrstiti v obstoječe kategorije, povprečno na program pa je bila 

najmanjša višina prispevkov uporabnikov in članarin pri programih za otroke in mladostnike. Programi za Rome iz tega vira financiranja 

niso prejeli sredstev.  

Iz drugih nejavnih virov financiranja (tj. donacije, lastna sredstva, druge fundacije) so bili sofinancirani predvsem progami, ki jih ne 

moremo uvrstiti v nobenega izmed ostalih vsebinskih področij, tako v absolutnem smislu, kot tudi povprečno na program. Najmanj so iz 

tega vira financiranja prejeli programi za Rome, povprečno na program pa najmanj programi za invalide in njihove svojce. 
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Slika 1. Delež sredstev posameznega vira financiranja glede na vsa prejeta sredstva programov po posameznih področjih 
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Največji delež pri sofinanciranju programov ima na večini področij MDDSZ. Pri tem je potrebno upoštevati, da so v finančno analizo 

vključeni samo socialnovarstveni programi, ki jih je preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva sofinanciralo 

MDDSZ. Največji odstotek sredstev MDDSZ v primerjavi s sredstvi drugih financerjev so dobili terapevtski programi, programi za 

preprečevanje zasvojenosti in programi za preprečevanje nasilja. Najmanjši delež sredstev MDDSZ pa so prejeli programi za invalide in 

Rome, kjer največji delež sofinanciranja predstavljajo druga javna sredstva (t.j. ZRSZ, MŠŠ, UEM, Svet romske skupnosti) ter drugi 

programi, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno izmed ostalih vsebinskih področij, kjer imajo največji delež pri sofinanciranju druga nejavna 

sredstva (donacije, lastne sredstva, druge fundacije). 
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3.2. Analiza strukture financiranja programov glede na področje in status izvajalske organizacije  

 

Podpoglavje, katerega cilj je prikazati financiranje programov glede na vsebinsko področje in glede na status izvajalske organizacije, je 

razdeljen na tri dele:  

(1) V prvem delu (Analiza strukture financiranja glede na posamezna področja programov) najprej prikazujemo deleže različnih virov 

financiranja glede na status izvajalske organizacije za vsa področja programov skupaj, nato pa še za vsako področje programov 

posebej. V Preglednici 2 prikazujemo strukturo financiranja programov na vseh področjih glede na status izvajalske organizacije. 

Financiranje programov glede na status izvajalske organizacije s strani različnih virov financiranja prikazujemo tudi na Sliki 2, s 

tem da se pri tej sliki osredotočimo na vse glavne »kategorije« statusov organizacij, pri Sliki 3 pa se omejimo na prikazovan je 

deležev financiranja programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ne glede na to ali gre za društva ali za zasebne zavode. 

Sledi prikaz deležev sofinanciranja programov glede na status izvajalske organizacije za vsakega od področij programov posebej.  

(2) V drugem delu (Primerjava strukture financiranja področij programov znotraj vsakega statusa izvajalske organizacije) primerjamo 

strukturo financiranja posameznih področij programov znotraj vsakega statusa izvajalske organizacije. Podatke prikazujemo v 

slikah, iz katerih so razvidni deleži različnih virov financiranja programov na posameznih področjih znotraj enega statusa izvajalske 

organizacije.   

(3) V tretjem delu (Primerjava povprečnih višin sredstev programov različnih statusov izvajalskih organizacij za vsak vir financiranja), 

prikazujemo deleže, ki jih od vsakega vira financiranja v povprečju prejme program določenega statusa izvajalske organizacije (v 

Sliki 8 prikazujemo strukturo financiranja programov glede na vse glavne »kategorije« statusov organizacij, v Sliki 9 pa se omejimo 

le na humanitarne in invalidske organizacije).  

 

 

3.2.1. Analiza strukture financiranja programov glede na posamezna področja  

 

3.2.1.1. Vsa področja programov 

 

V spodnji tabeli so prikazani podatki za vse programe, ne glede na to, na katerih področjih se izvajajo. Smo pa programe razdelili v pet 

različnih skupin, in sicer glede na status izvajalske organizacije. Osnovne kategorije statusa izvajalske organizacije so: javni zavodi, 

zasebni zavodi, društva v javnem interesu, društva brez statusa društva v javnem interesu, samostojni podjetniki; društva in zasebni 
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zavodi pa se delijo še na humanitarne organizacije, invalidske organizacije ali organizacije, ki ne spadajo v nobeno od teh oblik. Za vsako 

obliko izvajalske organizacije prikazujemo število programov v tej kategoriji, višino vseh prejetih sredstev ter deleže sofinanciranja 

programov od različnih virov financiranja.  

 

Preglednica 2: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na vseh področjih 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 61 3.880.845,69 47,30 38,25 0 6,60 5,36 2,48 

Zasebni zavodi 

humanitarne organizacije 10 1.150.469,97 22,27 3,99 16,17 2,05 1,54 53,99 

drugo 53 2.922.719,56 64,14 9,49 1,20 4,89 8,93 11,35 

skupaj 63 4.073.189,53 52,32 7,94 5,43 4,09 6,84 23,39 

Društva v javnem 

interesu 

humanitarne organizacije 100 14.624.744,64 48,36 20,56 10,21 10,06 6,45 4,37 

invalidske organizacije 56 4.559.062,08 17,84 6,94 33,37 36,97 2,96 1,93 

drugo 22 1.363.787,34 53,95 22,23 1,77 14,64 3,29 4,12 

skupaj 178 20.547.594,06 41,96 17,65 14,78 16,33 5,47 3,81 

Društva brez statusa društva v javnem 
interesu 

55 1.427.405,84 28,97 32,58 0 8,21 21,77 8,48 

Samostojni podjetniki 1 1.990,00 42,71 0 0 0 57,29 0 

Skupaj 358 29.931.025,12 43,44 19,71 10,89 13,02 6,42 6,53 
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Slika 2. Delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske organizacije. 
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%), zasebni zavodi pa od MDDSZ (52,3 %) in drugih nejavnih sredstev (23,4 %) – gre predvsem za donacije in lastna sredstva 

izvajalskih organizacij. Programi društev v javnem interesu so v največji meri sofinancirani od MDDSZ (42,0 %), sledi približno 

enakomerno razporejen delež sofinanciranja od občin (17,7 %), drugih javnih sredstev (16,3 %) in FIHO (14,8 %). Programi društev brez 
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statusa v javnem interesu so v največji meri sofinancirani od občin (32,6 %), sledijo pa sredstva MDDSZ (29,0 %) ter prispevki 

uporabnikov in članarine (21,8 %). Program, ki ga izvaja samostojna podjetnica, v največji meri sofinancirajo uporabniki (57,3 %), drugi 

vir financiranja pa je MDDSZ (42,7 %). 

 

 
Slika 3. Delež sredstev posameznih virov financiranja programov humanitarnih in invalidskih organizacij. 

 

Zaradi večje preglednosti v Sliki  3 posebej izpostavljamo financiranje programov, ki jih izvajajo humanitarne in invalidske organizacije. 

Programi humanitarnih organizacij so v največji meri sofinancirani od MDDSZ (46,4 %), v manjšem deležu sledijo občine (19,4 %), ostali 
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podobnem deležu sofinancirajo FIHO (33,4%) ter javni viri, ki smo jih združili v skupino »druga javna sredstva« (37,0 %), v manjšem 

deležu pa še MDDSZ (17,8 %). Pri drugih javnih sredstvih je šlo predvsem za sredstva ZRSZ. Invalidske organizacije izvajajo predvsem 

programe za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, druge specializirane programe za organizacijo in spodbujanje 

neodvisnega življenja invalidov ter programe osebne asistence invalidov, ki jih v prvi vrsti financirata FIHO in ZRSZ, delež sredstev preko 

razpisa MDDSZ za sofinanciranje programov socialnega varstva pa je nižji. ZRSZ preko programov Aktivne politike zaposlovanja v prvi 

vrsti namenja svoja sredstva zaposlovanju težje zaposljivih oseb (Program Asistent/asistentka bom in programi Javnih del), posredno pa 

je to pomembno tudi za boljšo kvaliteto življenja uporabnikov različnih programov (npr. programi osebne asistence). 

 

3.2.1.2. Posamezna področja programov  

 

Področje programov za preprečevanje nasilja 

 

Preglednica 3: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju programov za preprečevanje nasilja 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 7 791.957,92 66,95 28,53 0 0 3,05 1,47 

Zasebni zavodi 

humanitarne organizacije 1 110.759,30 58,54 3,36 15,09 7,04 15,97 0 

drugo 8 649.182,82 70,01 6,23 2,62 0,23 3,98 16,93 

skupaj 9 759.942,12 68,34 5,81 4,44 1,22 5,72 14,46 

Društva v 

javnem interesu 

humanitarne organizacije 20 2.608.887,93 54,07 30,57 7,44 2,38 1,68 3,87 

drugo 1 1.946,82 44,17 38,74 0 0 0 17,08 

skupaj 21 2.610.834,75 54,06 30,58 7,44 2,38 1,67 3,88 

Skupaj 37 4.162.734,79 59,12 25,67 5,47 1,72 2,68 5,35 

 

Programe s področja preprečevanja nasilja v največji meri financira MDDSZ, in sicer v povprečju v slabih sedemdesetih odstotkih. Sledijo 

občine, ki prispevajo dobro četrtino sredstev za te programe. Delež sredstev iz drugih virov je bistveno nižji. 
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Na področju programov za preprečevanja nasilja je delež prispevka uporabnikov najvišji pri zasebnih zavodih, ki so humanitarne 

organizacije, torej pri programu Materinski dom Mozirje in Žalec Nadškofijske Karitas Maribor. Tudi delež sredstev FIHO je pri isti skupini 

programov najvišji. Delež sredstev, ki jih na področju programov za preprečevanje nasilja v primerjavi z drugimi viri financiranja 

prispevajo občine, je najvišji pri programih, ki jih izvajajo društva v javnem interesu. Delež sredstev MDDSZ na tem področju je najvišji pri 

programih zasebnih zavodov, in sicer v programih Zavoda Emma ter materinskih domovih Zavoda Pelikan Karitas in Zavoda Karitas 

Samarijan, kjer sredstva MDDSZ predstavljajo kar približno tri četrtine vseh pridobljenih sredstev.  

 

 

Področje programov za preprečevanje zasvojenosti 

 

Preglednica 4: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju programov za preprečevanje zasvojenosti 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 14 666.996,61 64,05 25,69 0 4,53 3,31 2,42 

Zasebni zavodi 

humanitarne organizacije 1 58.395,77 46,43 5,14 29,11 0 0 19,32 

drugo 10 921.352,28 62,24 6,32 1,97 6,14 14,82 8,51 

skupaj 11 979.748,05 61,30 6,25 3,59 5,78 13,93 9,15 

Društva v javnem 

interesu 

humanitarne organizacije 20 2.569.876,55 68,79 14,93 7,04 4,49 3,34 1,40 

drugo 9 668.833,24 66,13 26,09 0 2,24 3,61 1,92 

skupaj 29 3.238.709,79 68,24 17,24 5,59 4,03 3,40 1,51 

Društva brez statusa društva v javnem interesu 26 534.331,60 47,67 27,27 0 7,39 12,99 4,67 

Skupaj 80 5.419.786,05 64,44 17,28 3,99 4,74 6,24 3,32 

 

Programe s področja preprečevanja zasvojenosti prav tako v največji meri financira MDDSZ, in sicer v povprečju v dobrih 66 odstotkih. 

Sledijo občine, ki prispevajo dobrih 17 odstotkov sredstev za te programe. Delež sredstev iz drugih virov je v povprečju bistveno nižji, 

čeprav lahko najdemo tudi izjeme. Izpostavimo delež sredstev iz drugih nejavnih virov (donacij), ki so najvišji pri Nadškofijski Karitas 

Maribor (zasebna humanitarna organizacija), v programu Terapevtsko pripravljalni center Maribor. Tudi FIHO ima v tem programu 



22 
 

nadpovprečno visok delež sofinanciranja (29,1 %). Občine v primerjavi z drugimi viri financiranja na tem področju največ namenijo 

programom društev, ki so brez statusa društva v javnem interesu, programom društev v javnem interesu, ki niso ne humanitarne ne 

invalidske organizacije, ter programom javnih zavodov. 

Delež sredstev s strani uporabnikov in članov organizacij je nadpovprečno visok v programih zasebnih zavodov in društev brez statusa 

društva v javnem interesu. Pri zasebnih zavodih izpostavljamo program Terapevtska skupnost Srečanje in skupnost za odvisnike z 

dodatnimi težavami Zavoda Pelikan Karitas, kjer sredstva uporabnikov predstavljajo skoraj 40 % (71.753,34 €) sredstev programa. Med 

programi društev brez statusa društva v javnem interesu je velik del programov s področja alkoholizma, kjer znaten del sredstev 

predstavljajo članarine članov klubov oziroma društev. 

 

 

Področje programov za duševno zdravje 

 

Preglednica 5: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju programov za duševno zdravje 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 3 288.366,32 23,19 72,40 0 0,03 0 4,37 

Zasebni zavodi drugo 4 164.374,85 48,40 31,44 0 7,43 7,50 5,23 

Društva v javnem 

interesu 

humanitarne organizacije 22 6.283.394,16 43,94 17,69 12,46 13,77 10,87 1,27 

drugo 2 84.018,64 27,79 28,28 19,53 23,51 0 0,88 

skupaj 24 6.367.412,80 43,73 17,83 12,55 13,89 10,73 1,27 

Društva brez statusa društva v javnem interesu 4 181.799,11 21,58 64,42 0 7,49 6,07 0,44 

Skupaj 35 7.001.953,08 42,42 21,60 9,71 14,71 10,09 1,47 
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Tudi programe s področja duševnega zdravja v največji meri financira MDDSZ, vendar je delež sredstev MDDSZ v povprečju »le« dobrih 

42 %. Zelo pomembno vlogo pri financiranju teh programov imajo še občine (dobra petina vseh sredstev) in uporabniki sami (ena 

desetina vseh sredstev programov s področja duševnega zdravja).  

Programe s področja duševnega zdravja v veliki večini izvajajo humanitarne organizacije v okviru društev v javnem interesu. V okviru 

društev brez tega statusa se izvajajo le štirje programi, ki pa jih v zelo visokem odstotku (64,4 %) financirajo občine. Gre za štiri manjše 

programe (B način financiranja), ki delujejo izrazito lokalno. Predvsem program Slovenskega združenja za preprečevanje samomora - 

Center za psihološko svetovanje  - Posvet si je očitno pridobil veliko zaupanje s strani lokalne skupnosti, saj je s tega vira pridobil 

108.626,33 €. Občine v visokem deležu financirajo tudi programe, ki jih izvajajo javni zavodi. 

Omenili smo že dokaj visok delež sredstev s strani uporabnikov programov, kar gre na račun dejstva, da uporabniki stanovanjskih skupin 

iz svojih sredstev plačujejo oskrbnino oziroma del oskrbnine.   

 

 

Področje programov za brezdomce 

 

Preglednica 6: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju programov za brezdomce 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 9 865.839,05 43,55 40,09 0 2,08 14,19 0,09 

Zasebni zavodi 

humanitarne organizacije 3 182.767,64 63,91 8,67 14,61 4,24 0 8,58 

drugo 1 4.100,00 48,78 0 0 0 0 51,22 

skupaj 4 186.867,64 63,57 8,48 14,29 4,14 0 9,52 

Društva v javnem interesu 9 839.150,52 34,47 31,66 4,12 8,97 6,53 14,26 

Skupaj 22 1.891.857,21 41,50 33,23 3,24 5,34 9,39 7,30 
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Tudi programe za brezdomce MDDSZ sofinancira v povprečju v dobrih 40 %. Zelo pomemben delež pri sofinanciranju teh programov 

imajo občine, saj programi iz tega vira v povprečju pridobijo eno tretjino vseh sredstev, programi javnih zavodov (predvsem gre za 

zavetišča pod okriljem centrov za socialno delo) pa celo 40 %. 

Izpostavljamo še visok delež drugih nejavnih sredstev pri programu Higienska oskrba in svetovanje za brezdomce zasebnega zavoda 

Župnijska Karitas Ljubljana – Štepanja vas. Večino »nejavnih sredstev« v tem programu predstavljajo lastna sredstva organizacije in 

donacije. Prispevki uporabnikov so v programih za brezdomce najvišji pri programih javnih zavodov (uporabniki v zavetiščih prispevajo 

del svojih sredstev - DSP).  

 

 

Področje programov za otroke in mladostnike 

 

Preglednica 7: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju programov za otroke in mladostnike 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 21 969.702,18 33,46 44,96 0 17,61 0,30 3,67 

Zasebni zavodi 

humanitarne organizacije 2 48.566,88 39,34 8,54 28,11 16,58 0 7,43 

drugo 3 285.259,73 59,13 23,24 0 8,68 1,50 7,46 

skupaj 5 333.826,61 56,25 21,10 4,09 9,83 1,28 7,45 

Društva v javnem 

interesu 

humanitarne organizacije 5 177.946,64 47,09 20,65 1,64 16,99 1,34 12,29 

drugo 5 392.197,41 49,99 23,77 0 16,74 5,17 4,32 

skupaj 10 570.144,05 49,09 22,80 0,51 16,82 3,98 6,81 

Društva brez statusa društva v javnem interesu 13 235.570,81 21,26 38,26 0 11,37 5,60 23,51 

Skupaj 49 2.109.243,65 39,93 34,44 0,79 15,47 2,04 7,33 

 

Programe za otroke in mladostnike v največjem obsegu financirajo MDDSZ in občine, visok pa je tudi delež sredstev iz drugih javnih 

virov (15,5 % vseh sredstev). FIHO programov na tem področju praktično ne financira (razen dveh programov zasebnih zavodov: Zavoda 

Salesianum in Zavoda MISSS).  
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Na področju programov za otroke in mladostnike je delež sredstev iz drugih nejavnih virov najvišji pri programih društev brez statusa 

društva v javnem interesu (13 programov). Gre predvsem za donacije, lastna sredstva izvajalca oziroma programa. Občine v največji 

meri sofinancirajo programe javnih zavodov in društev brez statusa društev v javnem interesu. Skoraj 70 % vseh programov za otroke in 

mladostnike izvajajo javni zavodi in društva brez statusa društev v javnem interesu. Delež sredstev MDDSZ je najvišji pri programih 

zasebnih zavodov, ki niso humanitarne organizacije. Delež sredstev uporabnikov in/ali članarin je ne glede na status izvajalske 

organizacije nizek. 

 
 

Področje programov za starejše 

 

Preglednica 8: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju programov za starejše 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Zasebni zavodi 4 204.963,20 58,15 12,23 0 9,76 0 19,86 

Društva v javnem 

interesu 

humanitarne organizacije 12 1.080.694,41 48,93 22,58 14,66 1,64 4,88 7,31 

invalidske organizacije 4 161.407,50 11,79 22,48 28,05 35,72 1,38 0,57 

drugo 1 19.870,00 15,96 0 38,95 6,71 0 38,37 

skupaj 17 1.261.971,91 43,66 22,21 16,75 6,08 4,36 6,94 

Društva brez statusa društva v javnem interesu 5 338.679,03 11,57 16,08 0 3,32 63,88 5,15 

Skupaj 26 1.805.614,14 39,29 19,93 11,71 5,98 15,03 8,07 

 

Programi za starejše s strani MDDSZ v povprečju pridobijo slabih 40 % vseh sredstev. Zelo pomembni viri financiranja teh programov so 

še občine (slaba petina vseh sredstev) in prispevki uporabnikov oziroma članarine (15 %). MDDSZ v razmeroma visokem deležu 

financira programe, ki jih izvajajo zasebni zavodi, med njimi pa izstopa predvsem program Mreža medgeneracijskih programov za 

kakovostno staranje Inštituta Antona Trstenjaka (92.863,67 € oziroma 77,9 %).  
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Na področju programov za starejše najvišji delež sredstev iz drugih nejavnih virov dobi progam Telefonsko svetovanje starejšim ljudem v 

Sloveniji in njihovim svojcem (Gerontološko društvo Sloveniji). Gre za donacije dohodnine in lastna sredstva izvajalca oziroma programa. 

Prispevki uporabnikov in članarine predstavljajo največji delež sredstev v programih društev brez statusa društva v javnem interesu, 

predvsem na račun programa Izobraževalno - samopomočne skupine za zmanjševanje socialne izključenosti v bivalnem okolju Društva 

za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje (200.000 € iz članarin, kar predstavlja slabe tri četrtine vseh pridobljenih sredstev 

programa).  

Delež drugih javnih sredstev v primerjavi z ostalimi viri financiranja je najvišji pri programih invalidskih organizacij, predvsem na račun 

Psihosocialnega programa pomoči družini z gluho ostarelo osebo oz. posameznim ostarelim gluhim osebam v RS - osebna asistenca 

Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je dobila sredstva od ZRSZ.  

Delež sredstev FIHO je razmeroma visok (39 %) v programu Telefonsko svetovanje starejšim ljudem v Sloveniji in njihovim svojcem 

(Gerontološko društvo Sloveniji) ter v programih, ki jih izvajajo invalidske organizacije. 

 

  

Področje programov za invalide 

 

Preglednica 9: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju programov za invalide 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 2 166.119,78 32,71 45,82 0 0 21,06 0,41 

Društva v javnem 

interesu 

invalidske organizacije 52 4.397.654,58 18,06 6,37 33,56 37,01 3,02 1,98 

drugo 2 158.003,61 32,24 0 0 58,36 0 9,40 

skupaj 54 4.555.658,19 18,55 6,15 32,40 37,75 2,92 2,23 

Društva brez statusa društva v javnem interesu 3 57.492,50 14,70 18,59 0 38,96 1,39 26,36 

Skupaj 59 4.779.270,47 19,00 7,68 30,88 36,46 3,53 2,46 
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Programe za invalide v največji meri izvajajo invalidske organizacije, financirani pa so predvsem s strani FIHO in drugih javnih sredstev 

(predvsem sredstev ZRSZ). Pri drugih javnih sredstvih izpostavljamo še sredstva Norveškega finančnega mehanizma, Evropske komisije 

in ESS ter sredstva MK, ki jih je za svoja dva programa prejel Center društvo za avtizem. MDDSZ preko razpisa za sofinanciranje 

programov socialnega varstva prispeva v povprečju le slabo petino vseh sredstev. ZRSZ preko programov Aktivne politike zaposlovanja 

v prvi vrsti namenjena svoja sredstva zaposlovanju težje zaposljivih oseb (Program Asistent/asistentka bom in programi Javnih del), 

posredno pa je to pomembno tudi za boljšo kvaliteto življenja uporabnikov različnih programov (npr. programi osebne asistence). 

Delež prispevkov uporabnikov in članarin je najvišji pri programih javnih zavodov, natančneje pri programu Stanovanjska skupina Val 

CSD Koper. 

 

 

Področje programov za Rome 

 

Preglednica 10: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju programov za Rome  

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 1 77.210,75 49,49 17,29 0 33,23 0 0 

Društva v javnem 

interesu 
humanitarne organizacije 5 189.371,23 17,73 9,91 4,70 51,35 0 16,31 

Društva brez statusa društva v javnem interesu 3 72.797,17 28,46 57,72 0 4,91 0 8,91 

Skupaj 9 339.379,15 27,26 21,84 2,62 37,27 0 11,01 

 

Programi za Rome so v največjem deležu financirani iz javnih virov, in sicer predvsem od Urada za enake možnosti in Sveta romske 

skupnosti. Občine so prispevale približno petino vseh sredstev, največji delež prispevka občin pa je pri programih društev brez statusa 

društva v javnem interesu (Log Um, Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok, Društvo Romi gredo naprej - Roma džan angle 

Grosuplje).  
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Sredstva, ki smo jih združili v skupino »druga nejavna sredstva« predstavljajo v povprečju 11 % sredstev programov. V največji meri gre 

za lastna sredstva izvajalca in donacije.  

 

 

Področje terapevtskih programov 

 

Preglednica 11: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju terapevtskih programov 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 1 21.568,82 39,37 0 0 52,81 5,51 2,32 

Zasebni zavodi drugo 19 603.285,58 71,10 5,90 0 1,66 13,58 7,75 

Društva v javnem 

interesu 

humanitarne organizacije 1 10.691,20 79,42 0 0 0 0 20,58 

drugo 1 21.982,06 57,94 27,12 0 0 2,20 12,74 

skupaj 2 32.673,26 64,97 18,25 0 0 1,48 15,30 

Samostojni podjetniki 1 1.990,00 42,71 0 0 0 57,29 0 

Skupaj 23 659.517,66 69,68 6,31 0 3,24 12,85 7,92 

 

Terapevtske programe skoraj v 70 % financira MDDSZ, še posebej visok delež sofinanciranja od MDDSZ je zaznati v programih, ki jih 

izvajajo zasebni zavodi (71,1 %). Ti so med izvajalci terapevtskih programov v večini. Zelo pomemben delež vseh sredstev (12,9 %) 

programi pridobijo od uporabnikov programov.  

Občine prispevajo največji delež (27,1 %) pri programu Tu sem zate Društvo za kulturo odnosov SPES, v povprečju pa le 6,31 % vseh 

sredstev programov na tem področju.  

Delež drugih javnih sredstev je najvišji pri programu Psihološka svetovalnica Tu smo zate javnega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo 

Celje. Gre za lastna sredstva izvajalca, sredstva Ministrstva za zdravje ter Sveta statistične savinjske regije.  

Najvišji delež prispevkov uporabnikov in članarin (57,3 %) ima v primerjavi z ostalimi viri financiranja program samostojne podjetnice.  
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Na področju terapevtskih programov predstavljajo druga nejavna sredstva najvišji delež (20,6 %) pri programu Terapevtska pomoč 

družinam v stiski Združenja za psihosocialno pomoč in psihoterapijo Neptun, ki je humanitarna organizacija.  

 

 

Področje ostalih programov 

 

Preglednica 12: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja programov glede na status izvajalske 
organizacije na področju ostalih programov 

Status izvajalske organizacije 
Število 

programov 

Vsa prejeta 

sredstva 

MDDSZ 

(%) 

Občine 

(%) 

FIHO 

(%) 

Druga 

javna 

sredstva 

(%) 

Prispevki 

uporabnikov 

in članarine 

(%) 

Druga 

nejavna 

sredstva 

(%) 

Javni zavodi 3 33.084,26 26,37 17,69 0 0 0 55,94 

Zasebni zavodi 

humanitarne organizacije 3 749.980,38 3,77 2,55 14,93 0 0 78,74 

drugo 4 90.201,10 53,67 0 0 19,77 0 26,56 

skupaj 7 840.181,48 9,13 2,28 13,33 2,12 0 73,14 

Društva v javnem 

interesu 

humanitarne organizacije 6 864.732,00 21,82 17,19 15,00 24,03 2,48 19,47 

drugo 1 16.935,56 37,60 28,93 0 33,46 0 0 

skupaj 7 881.667,56 22,13 17,41 14,72 24,22 2,43 19,10 

Društva brez statusa društva v javnem interesu 1 6.735,64 16,33 72,75 0 0 0 10,92 

Skupaj 18 1.761.668,94 15,99 10,41 13,72 13,13 1,22 45,53 

 

Osemnajst programov smo uvrstili v skupino t.i. »ostalih programov«. Gre za programe, ki jih po vsebini in ciljni skupini ni možno uvrstiti v 

nobeno od prej navedenih skupin programov. Za to skupino programov MDDSZ ni najpomembnejši vir financiranja, največ sredstev ti 

programi pridobijo iz »drugih nejavnih virov«, v največjem deležu gre za donacije. Največji delež drugih nejavnih sredstev (78,7 %) so v 

primerjavi z drugimi viri financiranja prejeli programi zasebnih zavodov, ki so humanitarne organizacije. 

V tej skupini programov so največji delež sredstev MDDSZ (53,7 %) v primerjavi z ostalimi viri financiranja dobili programi zasebnih 

zavodov, ki niso humanitarne organizacije. Delež prispevka občin (72,8 %) je bil najvišji pri programih društev brez statusa društva v 

javnem interesu.  
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3.2.2. Primerjava strukture financiranja programov na različnih področjih v okviru posameznega statusa izvajalskih 

organizacij 

 

Za boljšo primerjavo med viri financiranja programov na posameznih področjih znotraj določenega statusa izvajalskih organizacij 

prikazujemo slike (Slike 4, 5, 6 in 7). Vsaka slika prikazuje deleže različnih virov financiranja posameznih področij programov znotraj 

enega statusa izvajalske organizacije.  

 
Slika 4. Delež sredstev posameznega vira financiranja programov, ki jih izvajajo javni zavodi (po področjih)  
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Med sofinanciranimi programi javnih zavodov prevladujejo programi za otroke in mladostnike (21), sledijo jim programi na področju 

preprečevanja zasvojenosti (14), programi za invalide (2), najmanj pa je programov namenjenih romski populaciji (1) in terapevtskih 

programov (1). Vseh sofinanciranih programov, ki jih izvajajo javni zavodi, je 61, kar je 17 % vseh sofinanciranih programov. Če 

pogledamo delež sredstev posameznega vira financiranja programov, ki jih izvajajo javni zavodi, ugotovimo, da dobijo programi 

preprečevanja nasilja in zasvojenosti največ sredstev od MDDSZ (okrog 65 %), sledijo občine (okrog 27%). Programi s področja 

duševnega zdravja, programi za otroke in mladostnike ter programi za invalide so v največji meri sofinancirani od občin (od 45 do 72,4 

%), drug največji sofinancer pa je MDDSZ (od 23,2 do 33,5 %). Programi za invalide in brezdomce se v precejšnjem deležu sofinancirajo 

tudi iz prispevkov uporabnikov oziroma članarin (21,1 % in 14,2 %; npr. prispevki uporabnikov v zavetiščih za brezdomce, ki jih v večini 

izvajajo javni zavodi). Programe za Rome v največji meri financira MDDSZ (49,5 %), sledijo sredstva iz drugih javnih virov (33,2 %) in 

sredstva občin (17,3 %). Terapevtski programi javnih zavodov dobijo sredstva predvsem iz MDDSZ (39,4 %) in drugih javnih virov (52,8 

%). Drugi programi javnih zavodov pa se v največji meri financirajo iz drugih javnih sredstev (55 %), iz MDDSZ (26,4 %) in občin (17,7 

%).  
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Slika 5. Delež sredstev posameznega vira financiranja programov, ki jih izvajajo zasebni zavodi (po področjih).  

 

Zasebni zavodi med sofinanciranimi programi izvajajo predvsem terapevtske programe (19), najmanj programov pa izvajajo za 

brezdomce (3) in starejše (4) ter na področju duševnega zdravja (4). Skupaj zasebni zavodi izvajajo 63 programov, kar je 17,6 % med 

vsemi sofinanciranimi programi. Če pogledamo delež sredstev posameznega vira financiranja programov, ki jih izvajajo zasebni zavodi, 

ugotovimo, da je večina področij programov v največji meri sofinancirana od MDDSZ. Na teh področjih se povprečni delež sofinanciranja 
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programov od MDDSZ giblje od 48,4 % na področju duševnega zdravja do 71,1 % na področju terapevtskih programov. Pri programih 

duševnega zdravja ter programih za otroke in mladostnike so drugi največji vir financiranja občine (31,4 % in 21,1 %). Pri programih za 

starejše in programih preprečevanja nasilja pa so drug največji vir financiranja druga nejavna sredstva (19,9 % in 14,5 %). FIHO kot drugi 

največji vir financiranja nastopa pri programih za brezdomce in drugih programih zasebnih zavodov (14,3 % in 13,3 %). Delež prispevka 

uporabnikov pa je drugi največji vir sofinanciranja pri preprečevanju zasvojenosti (13,9 %) in terapevtskih programih (13,6 %). Za razliko 

od navedenih programov pa programi zasebnih zavodov, ki ne spadajo v nobeno od predvidenih področij, dobijo večino sredstev iz 

drugih nejavnih sredstev (55,9 %). Gre za lastna sredstva programa Študentsko križišče Zavoda študentska svetovalnica.  

 

 

 
Slika 6. Delež sredstev posameznega vira financiranja programov, ki jih izvajajo društva v javnem interesu (po področjih).  
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Društva v javnem interesu v okviru sofinanciranih programov izvajajo daleč največ programov za invalide (54), sledijo programi, ki se 

ukvarjajo s problematiko preprečevanja zasvojenosti (29) ter na področju duševnega zdravja (24) in preprečevanja nasilja (22), najmanj 

izvajajo terapevtskih programov (2). Vseh programov, ki jih izvajajo društva v javnem interesu, je 178, torej predstavljajo polovico vseh 

sofinanciranih programov. Če pogledamo delež sredstev posameznega vira financiranja programov, ki jih izvajajo društva v javnem 

interesu, ugotovimo, da je največ področij programov sofinanciranih predvsem od MDDSZ. Na teh področjih se povprečni delež 

sofinanciranja programov od MDDSZ giblje od 34,5 % na področju programov za brezdomce do 68,2 % na področju preprečevanja 

zasvojenosti. Kot drugi največji sofinancer teh programov nastopajo občine (od 17,2 % do 31,7 %), kot tretji vir sofinanciranja pa pri 

programih na področju duševnega zdravja ter otrok in mladostnikov pa sredstva iz drugih javnih virov (14,0 % in 16,8 %). Pri terapevtskih 

programih društev v javnem interesu so tretji največji vir financiranja druga nejavna sredstva (15,3 %). Na področju programov za Rome 

so največji vir financiranja druga javna sredstva (51,4 %), deleža sredstev iz MDDSZ in drugih nejavnih sredstev sta druga največja in 

približno enaka (17,7 % in 16,3 %). Pri programih za invalide so največji viri financiranja druga javna sredstva (37,8 %) in FIHO (32,4 %), 

sledi MDDSZ (18,6 %). Pri drugih programih društev v javnem interesu so največji viri financiranja druga javna sredstva (24,2 %) in 

MDDSZ (22,1 %), sledijo pa druga nejavna sredstva (19,1 %) in sredstva občin (17,4 %), kot peti financer, s skoraj 15 odstotnim deležem 

financiranja, pa nastopa FIHO.  
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Slika 7. Delež sredstev posameznega vira financiranja programov, ki jih izvajajo društva brez statusa društva v javnem interesu (po 
področjih).  

 

Društva brez statusa društva v javnem interesu izvajajo največ programov na področju preprečevanja zasvojenosti (26), precej 

programov pa izvajajo tudi za otroke in mladostnike (13). Terapevtskih programov (1) in programov, ki se jih ne da razvrstiti v obstoječe 

kategorije (1), izvajajo najmanj. Vseh programov, ki jih izvajajo društva v javnem interesu, je 55, torej predstavljajo manjši delež vseh 

programov, ki jih preko razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva podpira MDDSZ. Če pogledamo delež sredstev 

posameznega vira financiranja programov, ki jih izvajajo društva brez statusa društva v javnem interesu, ugotovimo, da se kot največji vir 

financiranja na področju programov za duševno zdravje, otroke in mladostnike, Rome in druge programe pokažejo občine (od 38,3 % pri 

programih za otroke in mladostnike do 72,8 % pri drugih programih). Drugi največji vir financiranja pri teh programih je MDDSZ (od 16 % 
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pri drugih programih do 28,5 % pri programih za Rome), izjema so programi za otroke in mladostnike, ki so v rahlo večjem deležu kot iz 

MDDSZ (21,3 %) sofinancirani iz drugih nejavnih virov (23,5 %). Programi za preprečevanje zasvojenosti so v največji meri financirani od 

MDDSZ (47,7 %), sledijo občine (27,3 %), nato pa uporabniki sami (13 %). Programi za starejše so v največji meri sofinancirani od 

uporabnikov (63,9 %), sledijo pa sredstva občin (16,1 %). Programom na področju invalidov največji vir financiranja predstavljajo druga 

javna sredstva (39 %), sledijo druga nejavna sredstva (26,4 %), nato pa prispevek občin (18,6 %) in MDDSZ (14,7 %).  
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3.2.3. Primerjava povprečnih višin prejetih sredstev programov glede na status izvajalske organizacije za vsak vir 

financiranja posebej  

 

V spodnji sliki ne nahaja primerjava povprečne višine sredstev na program glede na status organizacije, ki program izvaja, za vsakega od 

virov financiranja posebej.  

 

 

 
Slika 8. Delež sredstev, prejetih povprečno na program, pri posameznih organizacijskih oblikah glede na vire financiranja. 
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Če primerjamo višino sredstev, ki jih je v povprečju prejel posamezen program različnih izvajalcev (glede na organizacijsko obliko), 

ugotovimo naslednje: največ sredstev (42,5 %) so povprečno na program prejeli programi društev v javnem interesu (kar ni presenetljivo, 

saj nekatere najbolj kompleksne in obsežne programe, npr. Mreže stanovanjskih skupin in dnevnih centrov za osebe s težavami v 

duševnem zdravju, program Neodvisno življenje hendikepiranih, Projekt človek itd., izvajajo društva v javnem interesu), s približno 

enakomernim deležem pa jim sledijo programi javnih (23,4 %) in zasebnih (23,8 %) zavodov. Podobno se kaže tudi pri porazdelitev 

sredstev MDDSZ po posameznih programih. Občine so v povprečju namenile največji delež svojih sredstev programom javnih zavodov 

(v povprečju 40,4 % na program), sledijo pa programi društev v javnem interesu (v povprečju 33,8 % na program). FIHO je največ 

sredstev namenil programom društev v javnem interesu (v povprečju 82,9 % na program), nekaj pa tudi programom zasebnih zavodov (v 

povprečju 17,1 % na program). Druga javna sredstva so v največji meri prejeli programi društev v javnem interesu (v povprečju 67,3 % 

na program), nekaj pa tudi programi javnih zavodov (v povprečju 15,0 % na program). Prispevki uporabnikov in članarine povprečno na 

program so bili najvišji pri programih društev (v približno enakem deležu tako pri programih društev v javnem interesu, kot tudi pri 

programih društev brez statusa društva v javnem interesu). Druga nejavna sredstva so poprečno na program v največji meri prejeli 

predvsem programi zasebnih zavodov.  

Najmanj vseh sredstev (in sredstev MDDSZ) so povprečno na program prejeli program samostojne podjetnice ter programi društev brez 

statusa društva v javnem interesu. Občine so namenile najmanjši delež sredstev programom zasebnih zavodov (v povprečju 8,5 % na 

program) in programu samostojne podjetnice, ki sredstev s strani občin ni pridobil. Druga javna sredstva so povprečno na program 

najnižja pri programih zasebnih zavodov in programih društev brez statusa društva v javnem interesu. Prispevki uporabnikov in članarine 

ter druga nejavna sredstva so povprečno na program najnižja pri programu samostojne podjetnice in programih javnih zavodov.  
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Slika 9. Delež sredstev za humanitarne in invalidske organizacije glede na posamezen vir financiranja. 

 

Zaradi večje preglednosti  v Sliki 9 posebej predstavljamo posamezne vire sofinanciranja programov invalidskih in humanitarnih 

organizacij. 

Ugotavljamo, da je večina sofinancerjev programov socialnega varstva, ki so bili v letu 2011 uspešni na razpisu pristojnega ministrstva, 

namenila več sredstev programom humanitarnih organizacij. Izjema je FIHO in drugi »javni financerji«, ki so v večji meri namenili 

sredstva programom invalidskih organizacij.    
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3.3. Pregled strukture financiranja programov po posameznih izvajalskih organizacijah  
 

V nadaljevanju predstavljamo financiranje programov socialnega varstva po izvajalcih, kjer smo vse programe posameznega izvajalca 

združili. V prvem stolpcu se nahaja naziv izvajalca, sledijo vsa področja, na katerem določen izvajalec izvaja programe, število 

programov na teh področjih in vsota števila programov. Vsa prejeta sredstva so prikazana po posameznih področjih ter sešteta za vse 

programe določenega izvajalca. Od te skupne vsote so prikazani deleži prispevka posameznih virov financiranja (MDDSZ, občine, FIHO, 

druga javna sredstva, prispevki uporabnikov in članarine, druga nejavna sredstva). 

Podatki so zaradi boljše preglednosti razdeljeni v pet večjih kategorij, in sicer glede na status izvajalske organizacije: javni zavodi, 

zasebni zavodi, društva v javnem interesu, društva brez statusa društva v javnem interesu in samostojni podjetniki. 

Pri vsakem od teh kategorij se nahajata dve preglednici: prva prikazuje izvajalce, ki izvajajo programe na več različnih področjih, druga 

pa izvajalce, ki izvajajo enega ali več programov na enem področju. Preglednice v nadaljevanju so namenjene zgolj podrobnem prikazu 

financiranja programov posameznih organizacij, zato jih nismo posebej interpretirali. 

 

3.3.1. Financiranje programov javnih zavodov 

 

Preglednica 13: Število programov, višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja pri izvajalcih 
socialnovarstvenih programov, ki so po statusu javni zavodi in izvajajo programe na več različnih področjih 
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CSD Krško 

preprečevanje nasilja 1 

6 

65.576,50 

97.440,20 60,28 27,56 0 0 6,51 5,64 

preprečevanje zasvojenosti 2 9.246,50 

duševno zdravje 1 3.336,16 

brezdomci 1 8.954,96 

otroci in mladostniki 1 10.326,08 
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Izvajalec Področje 
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programov 
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MDDSZ 
(%) 
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CSD Kranj 
preprečevanje zasvojenosti 3 

4 
258.395,10 

433.035,44 51,40 21,20 0 8,72 15,06 3,61 
brezdomci 1 174.640,34 

CSD Maribor 
preprečevanje nasilja 3 

4 
370.052,90 

498.692,40 54,79 39,45 0 0 4,93 0,84 
brezdomci 1 128.639,50 

Javni zavod Socio 

preprečevanje nasilja 1 

4 

98.096,19 

392.236,78 64,57 24,28 0 0 6,50 4,64 
preprečevanje zasvojenosti 1 91.838,49 

brezdomci 1 172.630,16 

drugi programi 1 29.671,94 

CSD Koper 

duševno zdravje 1 

3 

283.842,81 

468.554,85 28,03 61,51 0 0,44 7,47 2,55 otroci in mladostniki 1 20.717,26 

invalidi 1 163.994,78 

CSD Ljubljana Moste-Polje 
preprečevanje zasvojenosti 1 

3 
65.984,32 

314.346,79 44,06 34,75 0 19,04 0 2,15 
otroci in mladostniki 2 248.362,47 

CSD Laško 
preprečevanje zasvojenosti 1  

2 

2.201,27 
3.733,59 

 
50,35 

 
49,65 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 drugi programi 1 1.532,32 

CSD Lendava 
preprečevanje zasvojenosti 1  

2 

935,00 
3.060,00 

 
39,22 

 
38,07 

 
0 

 
0 

 
0 

 
22,71 invalidi 1 2.125,00 

CSD Ljubljana Center 
brezdomci 1 

2 
274.036,64 

296.413,56 47,49 43,28 0 0 8,66 0,57 
otroci in mladostniki 1 22.376,92 

CSD Ljubljana Vič-Rudnik 
preprečevanje zasvojenosti 1 

2 
6.480,00 

93.049,08 54,82 39,21 0 0 5,41 0,57 
otroci in mladostniki 1 86.569,08 

CSD Ptuj 
preprečevanje nasilja 1 

2 
115.619,45 

123.324,16 63,72 28,79 0 3,03 4,32 0,15 
otroci in mladostniki 1 7.704,71 

CSD Škofja Loka 
duševno zdravje 1  

2 

1.187,35 
54.427,87 

 
24,65 

 
57,53 

 
0 

 
11,92 

 
0,42 

 
5,48 otroci in mladostniki 1 53.240,52 
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Preglednica 14: Število programov, višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja pri izvajalcih 
socialnovarstvenih programov, ki so po statusu javni zavodi in izvajajo program/e na enem področju 

Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga javna 
sredstva (%) 

Prispevki uporabnikov 
in članarine (%) 

Druga nejavna 
sredstva (%) 

CSD Radovljica otroci in mladostniki 2 10.866,88 12,33 23,60 0 1,71 3,76 58,59 

CSD Ajdovščina otroci in mladostniki 1 1.750,00 48,57 51,43 0 0 0 0 

CSD Ilirska Bistrica otroci in mladostniki 1 61.460,97 71,61 26,82 0 0 1,58 0 

CSD Jesenice brezdomci 1 11.542,00 13,00 66,11 0 0 20,90 0 

CSD Kočevje brezdomci 1 24.922,18 28,84 25,26 0 42,01 3,89 0 

CSD Kranj, Škrlovec otroci in mladostniki 1 115.516,90 23,57 38,24 0 37,79 0,41 0 

CSD Lendava otroci in mladostniki 1 1.025,00 66,34 30,73 0 0 0 2,93 

CSD Ljubljana Bežigrad otroci in mladostniki 1 31.717,80 40,16 59,84 0 0 0 0 

CSD Ljubljana Šiška preprečevanje nasilja 1 142.612,90 67,10 27,10 0 0 4,27 1,53 

CSD Ljutomer drugi programi 1 1.880,00 36,17 0 0 0 0 63,83 

CSD Nova Gorica otroci in mladostniki 1 59.669,67 42,69 30,33 0 0 0 26,97 

CSD Piran brezdomci 1 43.191,30 44,23 55,77 0 0 0 0 

CSD Ravne na Koroškem otroci in mladostniki 1 83.107,22 15,33 29,17 0 53,80 0,93 0,77 

CSD Ruše otroci in mladostniki 1 10.646,47 51,50 48,50 0 0 0 0 

CSD Šentjur pri Celju preprečevanje zasvojenosti 1 4.073,00 36,83 29,46 0 0 33,71 0 

CSD Šmarje pri Jelšah preprečevanje zasvojenosti 1 2.086,80 62,30 37,70 0 0 0 0 

CSD Trebnje Romi 1 77.210,75 49,49 17,29 0 33,23 0 0 

CSD Tržič otroci in mladostniki 1 45.158,67 16,19 83,26 0 0 0 0,55 

CSD Žalec otroci in mladostniki 1 25.358,22 9,86 87,58 0 0 0 2,56 

Javni zavod Vetrnica Slovenj 
Gradec 

brezdomci 1 27.282,00 23,34 74,25 0 0 2,41 0 

Mladinski center Krško preprečevanje zasvojenosti 1 2.281,41 14,90 85,10 0 0 0 0 

Zavod za šport Ajdovščina otroci in mladostniki 1 74.127,32 2,02 84,10 0 13,68 0 0,20 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Maribor 

preprečevanje zasvojenosti 1 223.474,70 66,63 33,37 0 0 0 0 
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3.3.2. Financiranje programov zasebnih zavodov 

 

Preglednica 15: Število programov, višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja pri izvajalcih 
socialnovarstvenih programov, ki so po statusu zasebni zavodi in izvajajo programe na več različnih področij 

Izvajalec Področje 

Število 
programov 

Vsa prejeta sredstva 

MDDSZ 
(%) 

Občine 
(%) 

FIHO 
(%) 

Druga 
javna 

sredstva 
(%) 

Prispevki 
uporabnikov 
in članarine 

(%) 

Druga 
nejavna 
sredstva 

(%) 
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Nadškofijska Karitas Maribor 

preprečevanje nasilja 1 

5 

110.759,30 

348.373,59 57,86 6,38 18,15 4,25 5,08 8,29 
preprečevanje zasvojenosti 1 58.395,77 

brezdomci 2 145.261,45 

drugi programi 1 33.957,07 

Zavod Karitas Samarijan 

preprečevanje nasilja 2 

4 

191.562,37 

229.754,95 71,23 7,63 7,40 0 3,50 10,25 preprečevanje zasvojenosti 1 15.033,20 

starejši 1 23.159,38 

Zavod Pelikan Karitas 
preprečevanje nasilja 1 

4 
190.878,46 

819.327,80 64,71 5,39 0 4,82 14,76 10,32 
preprečevanje zasvojenosti 3 628.449,34 

BLIŽINA družinski inštitut 
preprečevanje zasvojenosti 1 

3 
11.205,20 

78.604,92 75,62 3,62 0 0 20,76 0 
terapevtski programi 2 67.399,72 

Frančiškanski družinski inštitut 
preprečevanje zasvojenosti 1 

3 
23.881,50 

166.496,08 80,00 1,50 0 0 0 18,50 
terapevtski programi 2 142.614,58 

Inštitut za socialno psihiatrijo in 
psihotravmatologijo (ISPP) 

preprečevanje nasilja 2 
3 

20.281,35 
35.772,55 59,34 12,58 0 0 11,24 16,84 

duševno zdravje 1 15.491,20 

Družinski center Mir, zavod za 
pomoč družinam v stiski 

preprečevanje zasvojenosti 1 
2 

19.821,80 
55.831,64 68,44 4,48 0 0 15,71 11,37 

terapevtski programi 1 36.009,84 

Družinski inštitut Zaupanje 
starejši ljudje 1 

2 
31.505,99 

42.325,41 35,11 15,51 0 47,25 0 2,13 
terapevtski programi 1 10.819,42 
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Izvajalec Področje 

Število 
programov 

Vsa prejeta sredstva 

MDDSZ 
(%) 

Občine 
(%) 

FIHO 
(%) 

Druga 
javna 

sredstva 
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in članarine 
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sredstva 
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PRELOMI Inštitut za družinsko 
terapijo, svetovanje in 
izobraževanje 

drugi programi 1 
2 

20.570,10 
36.053,52 50,54 0 0 49,46 0 0 

terapevtski programi 1 15.483,42 

Škofijska Karitas Koper 
brezdomci 1 

2 
37.506,19 

67.503,26 48,39 10,87 26,44 1,10 0 13,20 
otroci in mladostniki 1 29.997,07 

 

Preglednica 16: Število programov, višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja pri izvajalcih 
socialnovarstvenih programov, ki so po statusu zasebni zavodi in izvajajo program/e na enem področju 

Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga 
javna 

sredstva 
(%) 

Prispevki 
uporabnikov 
in članarine 

(%) 

Druga 
nejavna 
sredstva 

(%) 

Terapevtski inštitut Odnos terapevtski programi 3 33.584,32 56,89 10,06 0 0 33,05 0 

Zakonski in družinski inštitut Novo mesto terapevtski programi 3 74.484,20 73,38 10,19 0 0 10,36 6,08 

Center za družinsko terapijo Kamnik (CDTK) terapevtski programi 2 52.401,25 72,92 5,73 0 0 21,35 0 

Center za izobraževanje, supervizijo in 
terapevtsko pomoč Maribor 

terapevtski programi 2 40.306,33 79,00 1,98 0 0 19,02 0 

Škofijska Karitas Ljubljanske nadškofije drugi programi 2 716.023,31 2,17 1,70 14,66 0 0 81,47 

Zavod EMMA preprečevanje nasilja 2 114.251,64 67,90 7,19 0 1,31 0 23,59 

Agencija za individualno načrtovanje, 
posredovanje in koordiniranje socialnih storitev  

duševno zdravje 1 68.253,12 48,14 17,24 0 14,23 18,07 2,32 

Družinski center Stik terapevtski programi 1 37.643,58 67,67 12,49 0 0 19,84 0 

DOMUS GRATIAE Romarski, kulturni in 
izobraževalni dom – mladinski in družinski 
center  enota: družinski center Sveta Gora 

terapevtski programi 1 47.303,05 53,85 7,65 0 0 18,20 20,29 

Inštitut Antona Trstenjaka starejši 1 117.297,83 79,17 18,70 0 0 0 2,13 

Inštitut Vir preprečevanje zasvojenosti 1 97.846,69 79,29 16,76 0 0 1,97 1,98 

OMI Inštitut, zavod za antropološko medicino preprečevanje zasvojenosti 1 13.099,20 64,82 35,18 0 0 0 0 

PLEIADES, socialni razvoj, izobraževanje, drugi programi 1 2.955,80 33,83 0 0 0 0 66,17 
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Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga 
javna 

sredstva 
(%) 

Prispevki 
uporabnikov 
in članarine 

(%) 

Druga 
nejavna 
sredstva 

(%) 

svetovanje in supervizija 

Škofijska Karitas Murska Sobota otroci in mladostniki 1 18.569,81 34,29 22,35 0 43,36 0 0 

Zakonski in družinski inštitut Krog terapevtski programi 1 45.235,87 70,39 8,92 0 0 20,69 0 

Zavod Antona Martina Slomška starejši 1 33.000,00 15,44 0 0 0 0 84,56 

Zavod MISSS- mladinsko informativno 
svetovalno središče Slovenije 

otroci in mladostniki 1 92.024,11 70,45 29,55 0 0 0 0,00 

Zavod PIP duševno zdravje 1 38.426,67 66,29 33,71 0 0 0 0 

Zavod Salesianum otroci in mladostniki 1 177.095,63 52,44 20,10 0 13,98 2,41 11,07 

Zavod študentska svetovalnica drugi programi 1 43.938,40 49,92 0 0 0 0 50,08 

Zavod Tamal-a duševno zdravje 1 42.203,86 30,18 53,22 0 5,92 0 10,68 

Zavod Varna pot drugi programi 1 22.736,80 56,02 0 0 43,98 0 0 

Župnijska Karitas Cerklje na Gorenjskem otroci in mladostniki 1 16.139,99 67,95 21,69 0 0 0 10,37 

Župnijska Karitas Ljubljana - Štepanja vas brezdomci 1 4.100,00 48,78 0 0 0 0 51,22 
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3.3.3. Financiranje programov društev v javnem interesu 

 

Preglednica 17: Število programov, višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja pri izvajalcih 
socialnovarstvenih programov, ki so po statusu društva v javnem interesu in izvajajo programe na več različnih področij 

Izvajalec Področje 

Število 
programov 

Vsa prejeta sredstva 

MDDSZ 
(%) 

Občine 
(%) 

FIHO 
(%) 

Druga 
javna 

sredstva 
(%) 

Prispevki 
uporabnikov 
in članarine 

(%) 

Druga 
nejavna 
sredstva 
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ŠENT slovensko združenje za 
duševno zdravje 

preprečevanje zasvojenosti 3 
10 

164.480,25 
1.621.406,04 48,30 14,69 16,19 12,07 8,50 0,25 

duševno zdravje 7 1.456.925,79 

Društvo Altra - Odbor za novosti 
v duševnem zdravju 

preprečevanje zasvojenosti 1 
5 

121.740,95 
868.716,86 55,08 21,03 5,51 5,10 12,05 1,22 

duševno zdravje 4 746.975,91 

Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto 

otroci in mladostniki 1 

3 

88.997,60 

265.949,36 26,78 15,54 3,75 51,86 0 2,07 Romi 1 141.926,08 

drugi programi 1 35.025,68 

Društvo za zmanjševanje škode 
zaradi drog Stigma 

preprečevanje nasilja 1  
3 

140.204,48 
451.748,33 51,61 37,32 2,77 5,36 1,14 1,80 

preprečevanje zasvojenosti 2 311.543,85 

Društvo ženska svetovalnica 
preprečevanje nasilja 2 

3 
330.437,28 

393.957,19 56,91 40,95 0,68 1,00 0,41 0,05 
preprečevanje zasvojenosti 1 63.519,91 

Območno združenje RK 
Kočevje 

brezdomci 1 

3 

4.687,73 

25.977,52 10,51 6,42 8,24 0 1,25 73,59 starejši 1 3.318,19 

Romi 1 17.971,60 

Območno združenje RK Maribor 
otroci in mladostniki 1 

2 
2.900,00 

11.050,00 15,20 20,81 0 0 63,98 0 
starejši 1 8.150,00 

Slovenska Filantropija - 
združenje za promocijo 
prostovoljstva 

starejši 1 
3 

79.660,90 
272.524,52 35,54 31,61 9,65 23,20 0 0 

drugi programi 2 192.863,62 

Društvo gluhih in naglušnih 
Ljubljana 

starejši 1 
2 

35.519,00 
80.597,01 19,61 46,03 23,14 8,62 2,60 0 

invalidi 1 45.078,01 
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Izvajalec Področje 

Število 
programov 

Vsa prejeta sredstva 

MDDSZ 
(%) 

Občine 
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FIHO 
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Društvo Tvoj telefon 
preprečevanje nasilja 1 

2 
1.946,82 

49.907,48 27,24 36,04 0 34,57 0 2,15 
duševno zdravje 1 47.960,66 

Društvo za delo z mladimi v 
stiski "Žarek" Jesenice 

preprečevanje zasvojenosti 1 
2 

127.199,28 
180.807,32 49,95 33,00 0 0 6,04 11,01 

otroci in mladostniki 1 53.608,04 

Območno združenje Rdečega 
križa Krško 

starejši 1 
2 

7.016,00 
13.334,00 21,97 14,85 0 0 0 63,18 

Romi 1 6.318,00 

Območno združenje Rdečega 
križa Novo mesto 

brezdomci 1 
2 

71.793,20 
90.448,75 20,43 35,26 0 8,09 0 36,21 

Romi 1 18.655,55 

Združenje za psihosocialno 
pomoč in psihoterapijo Neptun 

preprečevanje zasvojenosti 1 
2 

31.969,72 
42.660,92 79,62 6,76 0 0 0 13,62 

terapevtski programi 1 10.691,20 

Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije 

starejši 1 
2 

116.082,50 
175.171,39 7,76 8,31 52,61 30,77 0,55 0 

invalidi 1 59.088,89 

 

Preglednica 18: Število programov, višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja v pri izvajalcih 
socialnovarstvenih programov, ki so po statusu društva v javnem interesu in izvajajo program/e na enem področju 

Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga javna 
sredstva (%) 

Prispevki 
uporabnikov in 
članarine (%) 

Druga 
nejavna 

sredstva (%) 

Društvo za nenasilno komunikacijo preprečevanje nasilja 5 676.485,71 49,90 40,15 5,98 0,60 1,05 2,31 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke - 
žrtve nasilja 

preprečevanje nasilja 4 466.632,18 51,14 28,78 11,42 0,42 2,35 5,90 

Novi Paradoks, slovensko društvo za 
kakovost življenja 

duševno zdravje 4 984.279,98 31,13 20,11 4,45 22,95 20,64 0,72 

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote 

brezdomci 3 155.808,92 28,32 29,78 11,09 0 1,64 29,17 

Društvo Vita za pomoč po nezgodni 
poškodbi glave 

invalidi 3 178.225,64 51,87 1,42 14,34 22,34 10,03 0 
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Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga javna 
sredstva (%) 

Prispevki 
uporabnikov in 
članarine (%) 

Druga 
nejavna 

sredstva (%) 

Društvo za duševno zdravje in kreativno 
preživljanje prostega časa »Vezi« Sežana 

duševno zdravje 3 802.257,60 39,05 34,76 5,86 5,07 13,89 1,36 

Društvo za pomoč in samopomoč na 
področju zasvojenosti Zdrava pot 

preprečevanje 
zasvojenosti 

3 211.193,10 77,91 16,82 4,61 0 0,10 0,57 

OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za 
kakovost življenja 

duševno zdravje 3 2.159.442,41 45,11 11,97 18,06 17,72 5,42 1,72 

Center društvo za avtizem invalidi 2 158.003,61 32,24 0 0 58,36 0 9,40 

Društvo distrofikov Slovenije invalidi 2 611.599,48 13,64 1,21 31,55 53,60 0 0 

Društvo paraplegikov Istre in Krasa invalidi 2 15.402,24 54,45 12,99 32,57 0 0 0 

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske invalidi 2 59.082,11 30,42 4,67 22,36 32,38 0,68 9,49 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine invalidi 2 123.965,05 23,19 11,47 13,57 46,56 3,64 1,57 

Društvo "Projekt Človek" 
preprečevanje 
zasvojenosti 

2 1.127.028,27 79,22 5,59 5,82 1,71 6,51 1,15 

Društvo študentov invalidov Slovenije invalidi 2 308.550,38 18,66 4,57 52,94 23,83 0 0 

Društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcev Kralji ulice 

brezdomci 2 387.541,22 44,14 27,87 3,09 6,59 9,25 9,05 

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim 
svojcem SVIT Koper 

preprečevanje 
zasvojenosti 

2 231.586,74 76,23 16,55 0 5,28 0,41 1,53 

Društvo za pomoč ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja varna hiša Gorenjske 

preprečevanje nasilja 2 361.632,43 54,46 22,21 3,91 8,88 2,62 7,92 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Ljubljana 

invalidi 2 3.215,62 62,20 0 28,47 0 0 9,33 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Nova Gorica 

invalidi 2 24.964,28 29,52 43,84 9,89 0 3,03 13,73 

Slovensko društvo HOSPIC drugi programi 2 607.403,15 16,46 9,73 16,37 26,77 3,53 27,15 

Sonček zveza društev za cerebralno 
paralizo Slovenije 

invalidi 2 60.868,65 20,93 0 77,71 0 0 1,37 

Združenje multiple skleroze Slovenije invalidi 2 97.765,70 12,82 0 81,20 0 5,97 0 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije invalidi 2 119.878,74 31,55 0 63,27 0 0 5,18 

Zveza društev upokojencev Slovenije starejši 2 353.294,79 56,28 3,44 28,05 3,00 0,38 8,86 

Zveza paraplegikov Slovenije invalidi 2 213.660,95 14,17 5,13 35,08 44,64 0 0,99 

AURIS Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih za Gorenjsko-Kranj 

invalidi 1 19.678,22 22,29 10,71 65,73 0 1,27 0 

Beli obroč Slovenije Društvo za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj 

preprečevanje nasilja 1 20.732,00 61,43 0 0 0 0 38,57 
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Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga javna 
sredstva (%) 

Prispevki 
uporabnikov in 
članarine (%) 

Druga 
nejavna 

sredstva (%) 

Društvo center za pomoč mladim otroci in mladostniki 1 225.181,57 46,90 26,18 0 20,30 6,41 0,22 

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije 
Ljubljana 

invalidi 1 4.172,27 24,93 18,89 51,53 0 4,65 0 

Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije 
Vizija 

starejši 1 4.309,00 27,85 28,75 43,40 0 0 0 

Društvo gluhih in naglušnih Celje invalidi 1 26.773,00 31,72 0 68,28 0 0 0 

Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in 
Bele krajine 

invalidi 1 50.561,38 12,60 24,98 46,40 15,70 0,34 0 

Društvo gluhih in naglušnih Koper invalidi 1 25.459,68 33,35 12,83 53,82 0 0 0 

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško invalidi 1 26.040,40 32,61 8,11 59,28 0 0 0 

Društvo gluhih in naglušnih Severne 
Primorske 

invalidi 1 18.160,20 28,05 13,64 58,30 0 0 0 

Društvo gluhoslepih Slovenije "Dlan" invalidi 1 17.491,20 48,55 0 51,45 0 0 0 

Društvo informacijski center Legebitra drugi programi 1 29.439,55 37,25 38,19 10,00 14,56 0 0 

Društvo invalidov Slovenj Gradec invalidi 1 11.172,16 8,06 10,64 36,01 0 37,69 7,61 

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja 

invalidi 1 36.366,85 20,62 22,00 11,54 43,78 2,06 0 

Društvo paraplegikov Gorenjske invalidi 1 20.694,75 17,37 4,99 28,98 37,21 5,71 5,75 

Društvo paraplegikov Koroške invalidi 1 17.599,98 20,42 0 22,64 0 0 56,94 

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije invalidi 1 25.377,32 28,32 10,25 24,38 37,05 0 0 

Društvo paraplegikov severne Primorske 
Nova Gorica 

invalidi 1 16.994,20 21,15 12,87 0 0 19,27 46,71 

Društvo "Pot" - pomoč zasvojenim od 
nedovoljenih drog in njihovim bližnjim Ilirska 
Bistrica 

preprečevanje 
zasvojenosti 1 69.431,42 71,38 27,77 0 0,84 0,01 0,01 

Društvo prijateljev mladine Jurček Trebnje otroci in mladostniki 1 4.333,36 57,69 42,30 0 0 0 0,01 

Društvo Regionalna Varna hiša Celje preprečevanje nasilja 1 292.695,10 70,02 15,41 11,64 0 2,92 0,01 

Društvo Socialni forum za zasvojenosti in 
omame 

preprečevanje 
zasvojenosti 1 42.185,33 60,38 39,62 0 0 0 0 

Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam 
z motnjami v duševnem razvoju Celje 

invalidi 1 30.458,86 20,91 6,03 22,84 0 24,85 25,37 

Društvo ustvarjalcev Taka Tuka drugi programi 1 16.935,56 37,60 28,93 0 33,46 0 0 

Društvo varnega zavetja Ljutomer preprečevanje nasilja 1 138.778,73 58,96 13,54 15,45 7,68 1,42 2,95 
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Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga javna 
sredstva (%) 

Prispevki 
uporabnikov in 
članarine (%) 

Druga 
nejavna 

sredstva (%) 

Društvo za kulturo odnosov SPES  terapevtski programi 1 21.982,06 57,94 27,12 0 0 2,20 12,74 

Društvo za pomoč ljudem v stiski NOVE 
DIMENZIJE 

otroci in mladostniki 1 9.000,00 13,33 0 0 0 65 21,67 

Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim 
bližnjim PO MOČ Sežana 

preprečevanje 
zasvojenosti 1 81.088,04 66,28 32,71 0 0 0,16 0,85 

Društvo za preventivno delo otroci in mladostniki 1 100.074,44 61,26 18,79 0 19,96 0 0 

Društvo za urejeno življenje-Abstinent 
preprečevanje 
zasvojenosti 1 9.364,25 21,78 32,04 0 0 34,92 11,26 

Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja 
MUZA 

preprečevanje 
zasvojenosti 1 138.644,09 66,98 26,37 0 0,87 4,46 1,33 

Društvo zdravljenih alkoholikov Vrhnika 
preprečevanje 
zasvojenosti 1 6.878,67 19,77 32,97 0 14,25 30,88 2,13 

Društvo Žarek upanja  
preprečevanje 
zasvojenosti 1 69.575,57 68,69 11,40 19,91 0 0 0 

Društvo življenje brez nasilja  preprečevanje nasilja 1 3.873,24 38,73 12,91 39,16 0 0 9,21 

Društvo življenje brez nasilja in krivic za 
podporo žrtvam nasilnih dejanj Novo mesto 

preprečevanje nasilja 1 116.432,92 68,25 8,52 18,55 0 0 4,68 

Gerontološko društvo Slovenije starejši 1 19.870,00 15,96 0 38,95 6,71 0 38,37 

Humana, združenje svojcev pri skrbi za 
mentalno zdravje 

duševno zdravje 1 36.057,98 29,44 18,11 45,52 6,93 0 0 

KZA Idrija 
preprečevanje 
zasvojenosti 1 4.640,75 29,31 54,58 0 0 12,17 3,94 

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 
občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče 

invalidi 1 20.625,29 30,88 31,87 37,25 0 0 0 

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 
Velenje 

invalidi 1 21.216,15 40,02 35,35 24,63 0 0 0 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Novo mesto 

invalidi 1 8.965,56 22,82 0 38,03 39,15 0 0 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Ptuj 

starejši 1 5.497,00 15,46 0 44,92 0 22,85 16,77 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana starejši 1 248.319,85 14,83 79,94 0 0 5,23 0 

Mestno društvo gluhih in naglušnih Ljubljana invalidi 1 41.920,79 20,26 43,89 32,27 0 3,58 0 

Mozaik-društvo za socialno vključenost brezdomci 1 126.493,65 23,02 20,48 4,17 33,53 12,71 6,09 

Območno združenje Rdečega križa Celje starejši 1 15.362,00 8,46 32,55 0 0 47,92 11,07 

Območno združenje Rdečega križa Koper brezdomci 1 92.825,80 29,21 66,52 0 0 0 4,27 



51 
 

Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga javna 
sredstva (%) 

Prispevki 
uporabnikov in 
članarine (%) 

Druga 
nejavna 

sredstva (%) 

Območno združenje Rdečega križa Kranj otroci in mladostniki 1 1.762,00 34,05 22,70 0 0 43,25 0 

Območno združenje Rdečega križa Metlika starejši 1 7.430,00 19,25 53,84 13,46 0 0 13,46 

Območno združenje Rdečega križa Ormož starejši 1 6.698,39 11,64 31,35 0 0 0 57,00 

Območno združenje Rdečega križa Postojna otroci in mladostniki 1 21.210,84 11,79 50,51 7,97 0 0 29,74 

Območno združenje Rdečega križa Ribnica Romi 1 4.500,00 26,67 8,89 0 0 0 64,44 

Sklad Silva-društvo za kakovostno življenje 
ljudi s posebnimi potrebami 

invalidi 1 160.486,80 44,03 9,37 20,27 25,21 1,12 0 

Sonček zgornje gorenjske- društvo za 
cerebralno paralizo 

invalidi 1 15.452,43 36,93 40,49 0 0 6,47 16,12 

"UP" društvo za pomoč zasvojencem in 
njihovim svojcem Slovenije 

preprečevanje 
zasvojenosti 1 220.384,24 53,25 22,28 12,24 2,27 4,98 4,99 

YHD društvo za teorijo in kulturo hendikepa invalidi 1 1.486.663,91 11,66 6,55 12,43 62,30 5,15 1,91 

Zaupni telefon Samarijan duševno zdravje 1 133.512,47 58,59 9,20 16,40 0 6,58 9,23 

Združenje invalidov - Forum Slovenije invalidi 1 61.961,03 29,00 11,83 42,62 0 3,96 12,60 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju preprečevanje nasilja 1 42.050,46 34,77 32,29 13,50 7,13 0 12,30 

Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov - 
ZRNO 

preprečevanje nasilja 1 22.671,30 21,14 22,92 0 41,44 0 14,50 

Zveza delovnih invalidov Slovenije invalidi 1 21.436,17 4,67 0 93,30 0 2,03 0 

Zveza društev za socialno gerontologijo 
Slovenije 

starejši 1 312.537,04 74,19 0,38 15,56 1,52 7,57 0,77 

Zveza medgeneracijskih društev za 
kakovostno starost Slovenije 

starejši 1 38.907,25 75,39 0 19,32 0,50 4,78 0 

Zveza prijateljev mladine  otroci in mladostniki 1 63.076,20 68,47 2,60 1,94 5,32 0,16 21,50 

Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč 
osebam z motnjami v duševnem razvoju 
Slovenije 

invalidi 1 290.580,24 4,38 0 95,62 0 0 0 
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3.3.4. Financiranje programov društev brez statusa društva v javnem interesu 

 

Preglednica 19: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja pri izvajalcih socialnovarstvenih 
programov, ki so po statusu društva brez statusa društva v javnem interesu in izvajajo programe na več različnih področij 

Izvajalec Področje 

Število 
programov 

Vsa prejeta sredstva 

MDDSZ 
(%) 

Občine 
(%) 

FIHO 
(%) 

Druga 
javna 

sredstva 
(%) 

Prispevki 
uporabnikov 
in članarine 

(%) 

Druga 
nejavna 
sredstva 

(%) 
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Društvo za motopedagogiko in 
psihomotoriko 

otroci in mladostniki 3 
4 

23.077,40 
29.813,04 11,00 42,13 0 8,39 36,02 2,47 

drugi programi 1 6.735,64 

Društvo za pomoč in samopomoč 
Želva - Eureka Žalec 

preprečevanje zasvojenosti 2 
3 

221.513,03 
233.553,27 52,46 25,22 0 13,72 4,24 4,37 

duševno zdravje 1 12.040,24 

ARS VITAE, Društvo za pomoč 
odvisnim od nedovoljenih drog 

preprečevanje zasvojenosti 1 
2 

12.109,47 
16.388,53 59,11 11,41 0 6,71 4,45 18,31 

otroci in mladostniki 1 4.279,06 

 

Preglednica 20: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja pri izvajalcih socialnovarstvenih 
programov, ki so društva brez statusa društva v javnem interesu in izvajajo program/e na enem področju 

Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga 
javna 

sredstva 
(%) 

Prispevki 
uporabnikov 
in članarine 

(%) 

Druga 
nejavna 
sredstva 

(%) 

Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok otroci in mladostniki 2 106.696,39 11,94 42,88 0 20,61 0 24,57 

SEZAM Združenje staršev in otrok otroci in mladostniki 2 44.294,02 24,81 29,12 0 5,19 1,53 39,34 

Društvo "Abstinent" Vojnik preprečevanje zasvojenosti 1 3.956,35 17,19 4,56 0 19,99 55,99 2,27 

Društvo aktivnih in zaposlenih invalidov Slovenije 
- DAZIS 

invalidi 1 53.353,50 11,43 19,12 0 41,98 0,94 26,53 

Društvo Debra Slovenije invalidi 1 1.989,00 75,41 24,59 0 0 0 0 

Društvo LOG-UM  Romi 1 3.571,43 70,00 0 0 0 0 30,00 

Društvo mladinski center Osmica otroci in mladostniki 1 10.951,52 22,83 45,15 0 0 0 32,02 

Društvo prijateljev mladine Jurček Trebnje otroci in mladostniki 1 10.256,01 9,75 75,97 0 0 8,29 5,99 



53 
 

Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga 
javna 

sredstva 
(%) 

Prispevki 
uporabnikov 
in članarine 

(%) 

Druga 
nejavna 
sredstva 

(%) 

Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice otroci in mladostniki 1 17.898,06 40,16 53,64 0 0 3,41 2,79 

Društvo Romi gredo naprej - Roma džan angle - 
Grosuplje 

Romi 1 16.010,14 74,02 21,13 0 4,85 0 0 

Društvo Skupina mladih za osebnostno rast in 
zdravo življenje 

preprečevanje zasvojenosti 1 46.550,00 40,82 54,78 0 0 2,36 2,04 

Društvo Srečanje preprečevanje zasvojenosti 1 51.274,07 33,45 46,39 0 9,23 1,32 9,61 

Društvo upokojencev Renče starejši 1 17.758,63 35,86 9,37 0 0 10,77 44,00 

Društvo za boj proti alkoholizmu Kočevje preprečevanje zasvojenosti 1 2.660,00 51,13 33,83 0 0 15,04 0 

Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok Romi 1 53.215,60 11,97 72,60 0 5,26 0 10,17 

Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko 
obdobje 

starejši 1 269.393,59 9,46 16,30 0 0 74,24 0 

Društvo Mostovi, društvo za zdravje v duševnem 
zdravju 

duševno zdravje 1 10.991,20 77,25 0 0 22,75 0 0 

Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko drugi programi 1 6.735,64 16,33 72,75 0 0 0 10,92 

Društvo za pomoč osebam z depresijo in 
anksioznimi motnjami 

duševno zdravje 1 5.031,75 54,06 19,63 0 22,42 0 3,90 

Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo 
avtističnega spektra - Aspergerjev sindrom 

invalidi 1 2.150,00 39,53 0 0 0 13,95 46,51 

Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved 
in kultur ODNOS 

otroci in mladostniki 1 10.748,35 79,00 9,30 0 0 0 11,70 

Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma preprečevanje zasvojenosti 1 12.081,17 23,92 56,93 0 0 9,11 10,04 

Društvo za psihosocialno pomoč »Pluton« 
Ajdovščina 

preprečevanje zasvojenosti 1 2.823,72 48,16 28,82 0 0 23,02 0 

Društvo za spodbujanje starejših k ponovni 
vključitvi v aktivno življenje – Društvo Senior 

starejši 1 25.019,34 5,44 0 0 44,97 28,46 21,14 

Društvo za zdravo življenje in dobre medčloveške 
odnose Viharnik 

preprečevanje zasvojenosti 1 99.101,98 50,01 18,57 0 0 27,25 4,17 

Društvo za zdravo življenje Nova Gorica preprečevanje zasvojenosti 1 8.277,28 36,97 35,49 0 0 22,59 4,95 

Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci preprečevanje zasvojenosti 1 12.069,76 37,37 13,54 0 7,02 37,52 4,56 

Društvo zdravljenih alkoholikov Ljubljana Bežigrad preprečevanje zasvojenosti 1 5.590,00 82,11 0 0 0 17,89 0 

Društvo zdravljenih alkoholikov "Zlato Polje" Kranj preprečevanje zasvojenosti 1 4.677,94 29,07 16,35 0 0 54,57 0 

Društvo zdravljenih alkoholikov Feniks, Kranj preprečevanje zasvojenosti 1 2.699,00 31,49 16,38 0 0 52,13 0 

FRIDOLIN, center za enake možnosti mladih otroci in mladostniki 1 7.370,00 33,92 0 0 0 0 66,08 

KZA Ajdovščina  - Vipava preprečevanje zasvojenosti 1 3.343,72 44,86 25,23 0 0 29,91 0 
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Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga 
javna 

sredstva 
(%) 

Prispevki 
uporabnikov 
in članarine 

(%) 

Druga 
nejavna 
sredstva 

(%) 

KZA Brežice preprečevanje zasvojenosti 1 2.652,10 54,67 31,75 0 0 13,57 0 

KZA Cerknica preprečevanje zasvojenosti 1 4.073,70 39,28 48,20 0 0 12,52 0 

KZA dr. Viktorja Kocjančiča Škofja Loka preprečevanje zasvojenosti 1 2.711,26 22,13 19,45 0 0 58,42 0 

KZA  Nova Brazda Kranj preprečevanje zasvojenosti 1 3.333,82 40,79 14,79 0 0 44,42 0 

KZA "Radost" Kranj preprečevanje zasvojenosti 1 2.330,00 29,18 27,47 0 0 43,35 0 

KZA Tolmin preprečevanje zasvojenosti 1 7.551,34 36,02 31,93 0 0 26,75 5,30 

KZA Viharniki preprečevanje zasvojenosti 1 1.849,00 36,78 34,02 0 0 29,20 0 

KZA Žalec  preprečevanje zasvojenosti 1 4.321,89 25,45 19,36 0 0 55,18 0 

Medgeneracijsko društvo Z roko v roki starejši 1 23.212,47 20,64 35,18 0 0 28,91 15,27 

Pogovorno združenje Človeška toplina preprečevanje zasvojenosti 1 5.309,80 19,21 0 0 80,79 0 0 

Slovensko združenje za preprečevanje samomora 
- Center za psihološko svetovanje  - Posvet 

duševno zdravje 1 153.735,92 16,57 70,66 0 6,50 6,27 0 

Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč 
pri demenci Spominčica Šentjur 

starejši 1 3.295,00 36,42 21,24 0 0 18,06 24,28 

 

 

3.3.5. Financiranje programov samostojnih podjetnikov 

 

Preglednica 21: Višina vseh prejetih sredstev in delež sredstev posameznega vira financiranja pri izvajalki socialnovarstvenih programov, 
ki je samostojna podjetnica 

Izvajalec Področje 
Število 

programov 
Vsa prejeta 

sredstva 
MDDSZ 

(%) 
Občine 

(%) 
FIHO 
(%) 

Druga javna 
sredstva (%) 

Prispevki uporabnikov 
in članarine (%) 

Druga nejavna 
sredstva (%) 

Polona Osbič, s. p. terapevtski programi  1 1.990,00 42,71 0 0 0 57,29 0 
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4. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Finančno analizo smo pričeli s pregledom višine sredstev, ki so jih programi na 

posameznih področjih v letu 2011 pridobili iz različnih virov. Ugotavljamo, da je MDDSZ od 

vseh sredstev v okviru javnega razpisa največ sredstev namenilo programom na področju 

duševnega zdravja, sledijo programi za preprečevanje zasvojenosti in preprečevanje 

nasilja. Največ sredstev so v povprečju na program prav tako dobili programi na omenjenih 

področjih, vendar v nekoliko spremenjenem vrstnem redu. Programi na vseh treh 

omenjenih področjih so zelo kompleksni, sestavljeni iz različnih aktivnosti, podprogramov, 

uporabljene so različne metode dela oziroma pristopi do uporabnikov, kar zahteva 

strokovno usposobljen kader, pa tudi intenzivnost vključitve uporabnikov v program je v 

večini programov zelo različna. Na vseh treh področjih programi omogočajo tudi nastanitev 

oziroma bivanje uporabnikov. 

Občine so prav tako največ sredstev namenile programom za duševno zdravje ter 

programom za preprečevanje nasilja in zasvojenosti, FIHO pa programom za invalide. Iz 

drugih javnih sredstev so bili v daleč največji meri sofinancirani programi za invalide, 

sledijo pa programi na področju duševnega zdravja. Največ prispevkov uporabnikov 

oziroma sredstev iz članarin so dobili programi na področju duševnega zdravja (kar gre na 

račun dejstva, da uporabniki stanovanjskih skupin iz svojih sredstev plačujejo oskrbnino 

oziroma del oskrbnine). Iz drugih nejavnih virov financiranja (t. j. donacije, lastna sredstva, 

druge fundacije, itd.) so bili sofinancirani predvsem progami, ki jih smo jih uvrstili v skupino 

»ostali programi« 

Največji delež pri sofinanciranju programov ima na večini področij MDDSZ (v povprečju 

43,4 %). Pri tem je potrebno upoštevati, da so v finančno analizo vključeni samo 

socialnovarstveni programi, ki jih je preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov 

socialnega varstva sofinanciralo MDDSZ. Vemo torej, da se analiza nanaša le na določen 

segment programov socialnega varstva in da sredstva MDDSZ v vsaki skupini programov 

predstavljajo bolj ali manj pomemben delež vseh pridobljenih sredstev programov.  

Največji odstotek sredstev MDDSZ v primerjavi s sredstvi drugih financerjev so dobili 

terapevtski programi. Te programe skoraj v 70 % financira MDDSZ, še posebej visok delež 

sofinanciranja od MDDSZ je zaznati v programih, ki jih izvajajo zasebni zavodi na tem 

področju (71,1 %). Ti so med izvajalci terapevtskih programov v večini. Zelo pomemben 

delež vseh sredstev (12,9 %) programi pridobijo od uporabnikov programov.  

Nadpovprečno visok delež sredstev od MDDSZ so dobili tudi programi za preprečevanje 

nasilja. Te programe MDDSZ sofinancira v povprečju v slabih 60 odstotkih. Sledijo občine, 

ki prispevajo dobro četrtino sredstev za te programe. Pri programih za preprečevanje 

zasvojenosti MDDSZ prispeva v povprečju dobrih 66 odstotkov. Sledijo občine, ki 

prispevajo dobrih 17 odstotkov sredstev za te programe. 

Programe za invalide v največji meri izvajajo invalidske organizacije, financirani pa so 

predvsem s strani FIHO in drugih javnih virov (predvsem sredstev ZRSZ). Pri drugih javnih 
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sredstvih izpostavljamo še sredstva Norveškega finančnega mehanizma, Evropske 

komisije in ESS ter sredstva MK, ki jih je za svoja dva programa prejel Center društvo za 

avtizem. 

Pri programih za brezdomce ter otroke in mladostnike kot zelo pomemben vir finančnih 

sredstev poleg sredstev MDDSZ (približno 40 % vseh pridobljenih sredstev) izpostavljamo 

sredstva občin. Le ta v obeh omenjenih skupinah programov predstavljajo tretjino vseh 

pridobljenih sredstev.  

Tudi programe s področja duševnega zdravja v največji meri financira MDDSZ, in sicer v 

dobrih 42 %. Zelo pomembno vlogo pri financiranju teh programov imajo še občine (dobra 

petina vseh sredstev) in uporabniki sami (ena desetina vseh sredstev programov s 

področja duševnega zdravja). Zelo pomemben delež sredstev s strani uporabnikov 

oziroma članarin je zaznati tudi v programih za brezdomce (dobrih devet odstotkov vseh 

sredstev), v programih za starejše (15 % vseh sredstev predvsem na podlagi članarin) in v 

že omenjenih terapevtskih programih. 

Na podlagi analize strukture financiranja programov glede na status organizacije, ki 

program izvaja, ugotavljamo, da ima pri večini organizacijskih oblik največji delež pri 

sofinanciranju programov ravno MDDSZ, kar ni presenetljivo, saj nam podobno sliko 

pokaže že analiza strukture financiranja programov glede na področje. Poleg tega pa tudi 

vemo, da  gre za pregled programov, ki jih v določenem delu sofinancira MDDSZ. 

Programi javnih zavodov so tako sofinancirani predvsem od MDDSZ (47,3 %) in občin 

(38,3 %), programi zasebnih zavodov pa od MDDSZ (52,3 %) in drugih nejavnih sredstev 

(23,4 %) – gre predvsem za donacije in lastna sredstva izvajalskih organizacij. Programi 

društev v javnem interesu (organizacije s tem statusom izvajajo največ (178) programov) 

so v največji meri sofinancirani od MDDSZ (42,0 %), sledi približno enakomerno 

razporejen delež sofinanciranja od občin (17,7 %), drugih javnih virov (16,3 %) in FIHO 

(14,8 %). Programi društev brez statusa v javnem interesu so v največji meri sofinancirani 

od občin (32,6 %), sledijo pa sredstva MDDSZ (29,0 %) ter prispevki uporabnikov in 

članarine (21,8 %). Program, ki ga izvaja samostojna podjetnica, v največji meri 

sofinancirajo uporabniki (57,3 %), drugi vir financiranja pa je MDDSZ (42,7 %). 

Mestoma smo strukturo financiranja programov analizirali še glede na to ali ima 

organizacija status humanitarne ali invalidske organizacije. Ugotavljamo, da so programi 

humanitarnih organizacij (110 programov) v največji meri sofinancirani od MDDSZ (46,4 

%), v manjšem deležu sledijo občine (19,4 %). Ostali viri financiranja prestavljajo vsak po 

približno šest do deset odstotkov skupnih sredstev sofinanciranja, od tega sredstva FIHO 

predstavljajo 10,64 % skupaj pridobljenih sredstev v programih humanitarnih organizacij. 

Programe invalidskih organizacij (56 programov) v približno enakem deležu sofinancirajo 

FIHO (33,4%) in javni viri, ki smo jih združili v skupino »druga javna sredstva« (37,0 %), v 

manjšem deležu pa še MDDSZ (17,8 %). Pri »drugih javnih sredstvih« je šlo predvsem za 

sredstva ZRSZ.  

Na podlagi analize finančnih virov v socialnovarstvenih programih, ki so sofinancirani od 

MDDSZ, ugotavljamo, da večina finančnih sredstev v omenjene programe pride iz javnih 

virov. Pričakovano so v tem okviru najpomembnejša sredstva MDDSZ (43,4 %). Kot 
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izstopajoče omenjamo terapevtske programe, ki jih skoraj v 70 % financira MDDSZ, na 

drugi strani pa preostanek sredstev terapevtski programi skoraj v celoti pridobijo iz t.i. 

nejavnih virov (12,9 % s strani uporabnikov in 7,9 % iz drugih nejavnih virov).  

Med javnimi sredstvi sofinanciranih programov so poleg sredstev MDDSZ pomembna še 

sredstva občin (19,7 %), sredstva FIHO (10,9 %) in druga javna sredstva (13 %). Kljub 

temu ne smemo zanemariti sredstev uporabnikov oziroma članov izvajalskih organizacij 

(članarine), ki na določenih področjih (duševno zdravje, programi za starejše, za 

brezdomce in terapevtski programi) in v nekaterih organizacijskih oblikah (npr. v društvih) 

predstavljajo pomemben delež vseh pridobljenih sredstev. Nadpovprečno visok delež 

drugih nejavnih sredstev pa je zaslediti v skupini »ostalih programov«, glede na status 

izvajalske organizacije pa v programih zasebnih zavodov. 
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