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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zadeva:  POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH DEL V OBČINI ČRNOMELJ NA PODROČJU DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V LETU 2016 
 
Na razpis Zavoda RS za zaposlovanje za izbor javnih del za leto 2016 so se prijavili izvajalci s področja 
socialnega varstva in izobraževanja, katerih prijavljeni programi so se odvijali v občini Črnomelj. 

Med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Črnomelj in izvajalci javnih del, ki so bili izbrani na podlagi 
zgoraj navedenega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje, so bile za obdobje izvajanja javnih del, t.j. leto 
2016, sklenjene pogodbe, ki so opredeljevale medsebojne obveznosti.  

V spodnji tabeli so navedeni potrjeni programi, ki so jih izvajali izvajalci javnih del. 
 

Izvajalec Naziv javnega dela 

Center za socialno delo 
Črnomelj 

Pomoč Romom pri socializaciji  (2 osebi) 

Center za socialno delo 
Črnomelj 

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (1 oseba) 

Območno združenje Rdečega 
križa 

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (1 oseba) 

OZARA Slovenija Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (1 oseba) 

Dom starejših občanov Črnomelj Družabništvo in spremljanj (1 oseba) 

Slovenska filantropija – 
združenje za promocijo 
prostovoljstva 

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (1 oseba) 

Sožitje Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (1 oseba) 

Društvo invalidov Črnomelj Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (1 oseba) 

Mladinski center BIT Črnomelj Pomoč pri izvajanju programov za mlade (1 oseba) 

Zavod za izobraževanje in 
kulturo Črnomelj  

Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in 
drugim udeležencem izobraževanja (1 oseba) – razliko kril ZIK 
Črnomelj 
Pomoč Romom pri socializaciji (1 oseba) – razliko kril ZIK Črnomelj 

 
Občina Črnomelj je pokrila 15% delež plače brezposelnih oseb oz. pri programih, ki so namenjeni 
Romom (vključenih najmanj polovico Romov) ali invalidnim osebam 5% delež plače brezposelne 
osebe, regres za letni dopust ter materialne stroške, ki jih je terjalo izvajanje programa javnega dela 
pri Centru za socialno delo Črnomelj.  
Stroške obeh programov javnih del, ki ju je izvajal Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, je v 
skladu s sklenjenima pogodbama sofinanciral Zavod RS za zaposlovanje, razliko pa je iz lastnih 
sredstev zagotavljal ZIK Črnomelj.   
 
Podrobnejše podatke o izvajanju posameznih programov javnih del, npr. njihovo trajanje, ocena dela 
vključenih brezposelnih oseb, vsebinski opisi programov, pa so podali sami izvajalci javnih del v 
priloženih poročilih za leto 2016. 
 
 
 



PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU: 
Poročila izvajalcev javnih del v občini Črnomelj, na področju družbenih dejavnosti v letu 2016, se 
sprejmejo v predloženi vsebini in obliki. 

 
 
Številka: 110-28/2015 
 
Pripravila: 
Vladka Kostelec Peteh, l.r.                                                                        Predlagateljica:   
                 Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l. r. 
 
 
 
 

 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: 
Na svoji 17. redni seji, 10. 5. 2017, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval "Poročilo o izvajanju 
javnih del v občini Črnomelj na področju družbenih dejavnosti v letu 2016". Odbor za družbene 
dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sledeči sklep: 

 Poročila izvajalcev javnih del v občini Črnomelj, na področju družbenih dejavnosti v letu 
2016, se sprejmejo v predloženi vsebini in obliki.  

 
 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti: 
Branislav ADLEŠIČ, l.r. 












































