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Namen dokumenta: 
Priročnik vprašanja in odgovori je namenjen predstavnikom MDDSZ in CSD, ki v odnosu do internih ali 
eksternih deležnikov nastopajo v vlogi govorcev na temo reorganizacije CSD. Vključuje predvidljiva 
vprašanja deležnikov na temo reorganizacije in odgovore nanje. Namen priročnika je omogočiti 
konsistentno reaktivno komunikacijo govorcev pri poizvedbah/vprašanjih na temo reorganizacije CSD s 
strani internih ali eksternih deležnikov. Vsebina priročnika se redno ažurira glede na razvoj projekta  
reorganizacije in nova dejstva. 
 

1. Kako bo reorganizacija vplivala na zaposlene? Bodo ti manj obremenjeni, bolj učinkoviti, bodo 
imeli res več časa za socialno delo? 

Med glavnimi razlogi za reorganizacijo centrov je odprava obstoječih šibkosti v organizaciji dela in na 
strokovnem področju. Nova organizacija bo zaposlenim omogočila večjo učinkovitost, strokovni delavci 
bodo manj obremenjeni z upravnimi in administrativnimi postopki in bodo zato imeli več časa za socialno 
delo in uporabnike. Poleg tega se bodo različni strokovni profili delavcev učinkoviteje povezovali in 
timsko sodelovali na regijski ravni. 

 
2. Kako bodo učinke reorganizacije občutili uporabniki storitev?  

Uporabniki bodo še naprej lahko svoje zadeve reševali na  enotah CSD, naloge in javna pooblastila 
namreč ostajajo na lokalni ravni. Koristna sprememba zanje bo prilagojeni delovni čas - tudi popoldne. 
Deležni bodo bolj celovite obravnave. Nenazadnje bodo deležni boljše strokovne in socialne podpore. 
Strokovno osebje bo imelo namreč več časa za socialno delo, poleg  tega bo spodbujeno timsko 
sodelovanje strokovnjakov s specifičnimi znanji. 

 

3. Kaj reorganizacija pomeni za lokalne skupnosti? Te so doslej imele tudi svoje predstavnike v 
svetu zavoda - v 62 CSDjih. Po novem jih bodo imeli samo še v 16ih območnih CSDjih… 

Vse koristi, ki so jih deležni uporabniki, so hkrati koristi za lokalno skupnost. Gre torej za: lokalno 
dostopnost enot CSDjev, prijaznejši delovni čas (popoldanske ure), bolj celovito obravnavo uporabnikov 
in boljšo strokovno in socialno podporo, tudi več dela na terenu.  Z vidika organov vodenja pa drži, da 
bodo sveti zavoda delovali po novem na centralni enoti in na 15 območnih CSDjih. Znotraj teh bodo 
lokalne skupnosti ohranile svojega predstavnika, tako kot doslej. 

 
4. Kako bo reorganizacija CSDjev vplivala na partnerske organizacije – npr. NVO in njihove 

programe, ki potekajo v sodelovanju s CSDji? 
MDDSZ sodeluje z več sto NVO v različnih programih, povezanih s socialnim varstvom. Ministrstvo bo še 
naprej, tako kot vsako leto, izbiralo NVO skozi letni javni razpis, ki se odvija neodvisno od reorganizacije. 
Tudi način izvajanja teh programov v sodelovanju NVO s CSDji se z reorganizacijo ne spreminja. 

 
5. Kaj reorganizacija pomeni za strokovne institucije –npr. za Skupnost CSD? Menda naj bi jim 

odvzeli javna pooblastila? Kaj bo po novem vloga Skupnosti CSD? 
Skupnost CSD so ustanovili centri za socialno delo leta 1996. Gre za samostojni pravni subjekt, ki 
povezuje vse CSD, kar jim omogoča zakon o zavodih. Z reorganizacijo bo Skupnost izgubila minimalni del 
javnih pooblastil, ker bodo te prenesene na Centralno enoto CSD. Predstavniki ministrstva smo že 



opravili nekaj pogovorov s predstavniki Skupnosti CSD o prilagoditvah delovanja Skupnosti po uvedbi 
reorganizacije.  
Konkretno se iz Skupnosti CSD na centralno enoto preneseta dve javni pooblastili in sicer: izvajanje 
izobraževanja za rejnike ter določanje normativov na podlagi njihovih predlogov. Normative bo torej še 
vedno predlagala skupnost CSD. 
 

6. Kako reorganizacijo komentira stroka? Menda so predstavniki Fakultete za socialne vede in 
Skupnosti CSD ter Socialne zbornice Slovenije precej nejevoljni…. 

Predstavniki strokovnih organizacij, kot je Fakulteta za socialne vede, Socialna zbornica Slovenije in 
Skupnost CSD, so pomembni strokovni deležniki na področju socialnega varstva. Že v preteklosti so bili 
vključeni v poskuse reorganizacije CSDjev in prispevali svoja mnenja in rešitve, ki so v veliki meri tudi 
vključena v sedanji načrt reorganizacije. Z vsemi smo že opravili razgovore in jih povabili kot zunanje 
strokovnjake  v posvetovalno skupino za reorganizacijo CSD. 

 
7. Katere negativne učinke prinaša reorganizacija za zaposlene? 

Med glavnimi razlogi za reorganizacijo je odprava obstoječih šibkosti v organizaciji dela in na strokovnem 
področju. Glavni cilj je torej doseči pozitivne učinke tako z vidika uporabnikov kot zaposlenih. Večina 
sprememb prinaša koristi obojim. Nekatere spremembe pa žal prinašajo manj želene učinke za 
zaposlene, denimo popoldanski delovni čas. Prav tako lahko kateri od sodelavcev, ki bo premeščen na 
območne enote, to spremembo doživi kot neprijetno. Ampak skupno premeščeni sodelavci predstavljajo 
zgolj približno 10 % vseh zaposlenih. Poleg tega gre za premestitve znotraj iste regije. 

 
8. Katere negativne učinke prinaša reorganizacija za uporabnike? 

Eden glavnih ciljev reorganizacije je izboljšanje storitev za uporabnike. Med glavnimi razlogi za 
reorganizacijo je zato odprava obstoječih šibkosti v organizaciji dela in na strokovnem področju. Glavni 
cilj je torej doseči pozitivne učinke za uporabnike. Ti bodo še naprej lahko svoje zadeve reševali na  
lokalnih enotah CSD, naloge in javna pooblastila namreč ostajajo na lokalni ravni.  
 

9. Katere negativne učinke prinaša reorganizacija za lokalne skupnosti? 
Eden glavnih ciljev reorganizacije je izboljšanje storitev za uporabnike. Vse koristi, jih bodo deležni 
uporabniki, so hkrati koristi za lokalno skupnost. Gre torej za: lokalno dostopnost enot CSDjev, prijaznejši 
delovni čas (popoldanske ure), bolj celovito obravnavo uporabnikov in boljšo strokovno in socialno 
podporo, tudi več dela na terenu.  Z vidika organov vodenja pa drži, da bodo Sveti zavoda delovali po 
novem na centralni enoti in na 15 območnih CSDjih. Znotraj teh bodo lokalne skupnosti še vedno 
ohranile svojega predstavnika, le da bo ta na regijski ravni. 
 

10. Očitek CSDjem in MDDSZju po uvedbi ZUPJS leta 2012 je bil, da je ta birokratiziral postopke in 
zadušil socialno delo na ravni CSDjev. Ali bo reorganizacija rešila problem birokratizacije dela 
CSDjev? 

Drži, da so s tem zakonom postopki delno postali bolj kompleksni. Posredno bo reorganizacija zagotovo 
pripomogla k manjši birokratizaciji dela socialnih delavcev, čeprav to ni njen glavni cilj. Bo pa to zagotovo 
stranski učinek prenosa administrativnih postopkov in upravnih postopkov iz lokalnih enot na območne 
enote. Enota ZUPJS na območnih enotah bo namreč razbremenjena stika s strankam in bo fokusirana na 
upravne postopke ter zato bolj učinkovita. Na drugi strani bodo lokalne enote CSD bolj fokusirane na stik 
s strankami in razbremenjene upravnih postopkov ter tudi zato bolj učinkovite. Verjamemo, da bodo tudi 
druge spremembe v okviru reorganizacije razbremenile strokovno osebje, tako da bo to imelo več časa za 
socialno delo. 
 



11. Ali reorganizacija rešuje težave, ki jih je CSDjem povzročil ZUPJS leta 2012? Ali načrtujete tudi 
spremembe ZUPJS, ki se je očitno v praksi izkazal za problematičnega? 

V tem trenutku je prioriteta uspešna priprava in izvedba reorganizacije. Vzporedno s tem sicer 

spremljamo tudi zaplete pri izvajanju ZUPJS in možne rešitve. V kolikor se izkaže, da bo za uspešnost 

reorganizacije in doseganje pričakovanih učinkov potrebno prilagoditi  ZUPJS, bomo to storili. 

12. Zaposleni v CSDjih so v okviru Skupnosti CSD pred kratkim sodelovali v raziskavi, v kateri so 
izrazili vse težave v zvezi z izvajanje ZUPJS. Kako ste se oz. se  boste odzvali na ugotovitve te 
raziskave in opozorila zaposlenih? 

Drži. Oktobra 2016 smo na MDDSZ od Skupnosti CSD prejeli poročilo njihove raziskave med zaposlenimi v 
CSD glede težav pri izvajanju ZUPJS. V novembru smo predstavniki MDDSZ  tudi sodelovali na skupščini 
Skupnosti CSD in podali odgovore na njihove ugotovite. Gre za raznovrstne vsebinske in tehnične težave, 
ki zahtevajo raznovrstne rešitve, ki niso vse izvedljive čez noč.  
 

13. Kakšni so konkretni cilji in pričakovani merljivi učinki reorganizacije? Za koliko boste zmanjšali 
zaostanke v postopkih? Koliko boste prihranili zaradi centralizacije splošnih služb? Koliko več 
časa bodo imeli socialni delavci za socialno delo z uporabniki, za terensko delo? Kolikšno bo 
zmanjšanje števila pritožb? 

Eden izmed konkretnih merljivih ciljev je zmanjšanje zaostankov pri izvajanju odločb v postopkih ZUPJS, 
in sicer konkretno skrajšanje postopkov na zakonski rok 30 dni. Pričakujemo, da bomo ta učinek dosegli v 
roku štirih mesecev po uvedbi reorganizacije. Glavni cilji so sicer poenotenje postopkov, optimizacija dela 
zaposlenih in odprava dosedanjih neučinkovitosti. Vse to bo na dolgi rok prispevalo k večjemu 
zadovoljstvu uporabnikov. 
 

14. Koliko zaposlenih v CSDjih bo neposredno občutilo reorganizacijo in na kakšen način? 
Vsi zaposleni v CSDjih bodo občutili reorganizacijo. Socialni delavci jo bodo občutili v razbremenitvi za 
administrativne in upravne postopke, v drugačni delitvi dela med lokalne in območne enote CSD, v tem 
da bodo imeli več časa za socialno delo in v intenzivnejšem timskem sodelovanju s strokovnimi sodelavci. 
Sodelavci iz splošnih služb bodo premeščeni v območne enote in bodo centralizirano in bolj učinkovito 
opravljali splošne funkcije za vse CSDje na ravni regije. Strokovno osebje pa bo v okviru skupne strokovne 
službe na ravni območnega CSD prav tako optimalneje kombiniralo strokovne time in dodeljevalo pomoč 
za posamezne primere lokalnih enot CSD.  
 

15. Reorganizacija CSDjev v resnici ni nov projekt. Ima že dolgo brado. Poskusi reorganizacije so 
potekali od leta 2009. Zakaj so bili prejšnji poskusi neuspešni in zakaj menite, da bo tokrat 
drugače? 

Drži; prvi znaki šibkosti organizacije CSDjev so se  pokazale že leta 2009, od takrat do danes pa se je ta 
potreba samo še bolj intenzivirala in dozorela zaradi naraščajoče socialne problematike, ki je odraz 
zaostrenih gospodarskih razmer. V preteklih letih je res že bilo narejenih nekaj analiz šibkosti organizacije 
in predlogov reorganizacije, ki smo jih tudi upoštevali pri pripravi sedanjega načrta reorganizacije. V 
preteklosti je šlo torej za analize in predloge, ki niso rezultirali v konkretnem projektu reorganizacije. Zdaj 
je situacija očitno dozorela; kompleksen, rigiden sistem CSDjev je zdaj bolj pripravljen na spremembe in 
ministrstvo si je reorganizacijo zadalo za eno od prioritet.  
 

16. Ali in kako bo reorganizacija v prihodnosti preprečila, da se ne bodo ponovili »Koroški dečki«, 
pa zlorabo javnih sredstev za socialno pomoč? 



Glavni namen reorganizacije je poenotenje storitev, optimiziranje dela zaposlenih, fokusiranje socialnih 
delavcev na socialno delo in boljša podpora strokovnih služb. Verjamemo, da bo vse to prispevalo k 
temu, da bo manj neučinkovitosti in manj nepravilnosti v delovanju CSDjev. 
 

17. Napovedujete ustanovitev 16 območnih CSDjev na regijski ravni. Kje bo sedež teh CSDjev in 
kako jih boste izbrali (kakšna bodo merila)? Kdaj bo znana njihova lokacija? 

Območni CSDji bodo določeni na osnovi statističnih regij, upoštevajoč dostopnost za uporabnike  ter 

možnost povezave med strokovnimi sodelavci znotraj regije. Določeni bodo predvidoma do zaključka 

zakonodajnega postopka sprejemanja novega ZSV, torej do oktobra 2017. 

18. Ali in kako ste v pripravo načrta reorganizacije vključili zaposlene, stroko, predstavnike lokalne 
skupnosti? 

Na MDDSZ želimo že v fazi priprave reorganizacije vključiti čim širši krog deležnikov in to na več načinov. 
Vsi zainteresirani deležniki, vključno z zaposlenimi, stroko, lokalnimi skupnostmi in NVO, imajo možnost 
sodelovati v okviru javne obravnave novega ZSV, ki bo trajala en mesec. Svoje mnenje  lahko posredujejo 
na e-naslov. Poleg tega s posameznimi deležniki organiziramo srečanja, na katerih predstavniki MDDSZ 
predstavljajo predvideno zasnovo reorganizacije. Tako smo se že srečali s predstavniki stroke – Skupnosti 
CSD, Socialne zbornice Slovenije, Fakultete za socialno delo, Društva socialnih delavk in delavcev 
Slovenije. Predstavniki stroke so bili deležni predstavitve reorganizacije tudi na novembrskih XXII. Dnevih 
Socialne zbornice Slovenije. Poleg tega smo reorganizacijo posebej predstavili predstavnikom Skupnosti 
občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenje mestnih občin. V decembru je predviden tudi 
sestanek s predstavniki sindikata Since. Poleg tega je ministrica z ekipo v okviru regijskih obiskov CSDjev 
reorganizacijo predstavila vsem direktorjem CSDjev. Skratka: doseči želimo čim širši konsenz vseh 
vpletenih deležnikov glede potrebe po reorganizaciji in glede načina njene izvedbe. 
 

19. Kdaj bo reorganizacija zaključena in kdaj se bodo pokazali pričakovani pozitivni učinki? 
Glede na terminski načrt reorganizacije bodo do  oktobra 2017 pripravljene vse pravne podlage s strani 

države. Potem do konca leta 2017 sledijo pravno formalna ustanovitev centralne enote in območnih 

enot, in imenovanje sveta zavodov, ureditev poslovnih funkcij, ureditev pogojev za delo ter prenos 

zaposlenih. Predvidoma v začetku 2018 bodo CSDji zaživeli v skladu z reorganizacijo. Pozitivne učinke 

pričakujemo že v prvem letu po reorganizaciji. 

20. Na kakšen način reorganizacija rešuje kadrovsko podhranjenost? Kdaj lahko zaposleni na 
enotah CSD pričakujejo kadrovske krepitve? 

Reorganizacija z vidika števila zaposlenih žal ne prinaša nobenih sprememb. Pričakujemo pa, da bo nova 
organizacija kljub temu delno razbremenila zaposlene, saj bo omogočila večjo učinkovitost, strokovni 
delavci bodo manj obremenjeni z upravnimi in administrativnimi postopki in bodo zato imeli več časa za 
socialno delo in za uporabnike. Poleg tega se bodo različni strokovni profili sodelavcev učinkoviteje 
povezovali in timsko sodelovali na regijski ravni. 
 

21. Kako boste pomirili lokalne skupnosti, ki bodo z reorganizacijo izgubili svoje predstavnike v 
svetih zavoda (v 47 CSDjih)? Kako bodo lahko ti po novem vključeni v delovanje CSDjev na 
lokalni ravni? 

Z vidika organov vodenja drži, da bodo Sveti zavoda delovali po novem na centralni enoti in na 16 
Območnih CSDjih in ne več na vseh 62 enotah CSD. Znotraj Območnih CSD bodo torej lokalne skupnosti 
še vedno ohranile svojega predstavnika, le da bo ta na regijski ravni. V dogovoru s predstavniki lokalnih 
skupnosti se bomo potrudili najti najboljši način za njihovo reprezentativnost. Sicer pa je naše osnovno 
izhodišče, da vse kar je dobro za uporabnike, je dobro za lokalne skupnosti. Eden glavnih ciljev 



reorganizacije je namreč izboljšanje storitev za uporabnike. Zato ohranjamo lokalno dostopnost enot 
CSDjev, uvajamo prijaznejši delovni čas (popoldanske ure), bolj celovito obravnavo uporabnikov in boljšo 
strokovno in socialno podporo, ter tudi več dela na terenu.   
 

22. Kako boste imenovali direktorje novih 16 območnih enot? Kako boste premagali očitke o 
političnem kadrovanju, politizaciji delovanja CSDjev, ki so se razširili ob pr. »Koroških dečkov«? 

Tako kot doslej na ravni CSDjev bo po novem na ravni območnih enot imenovan svet zavoda. Ta bo 
sestavljen iz 4 predstavnikov ustanovitelja, 2 predstavnikov delavcev in 1 predstavnika lokalne skupnosti. 
Direktorja imenuje in razreši svet zavoda s soglasjem ministrice za delo, družino in socialne zadeve po 
predhodnem mnenju organa lokalne skupnosti.  
 
 
 


