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MDDSZ 

CSD 1 CSD 2 … CSD 62 

62 centrov za socialno delo po vsej Sloveniji je del javne 

mreţe socialno varstvenih storitev 

 
Sedanja organiziranost CSD 

CSD danes 

• Število CSD: 62 

• Skupaj zaposlenih: 1.169 

• Največji CSD Maribor: 90 

• Najmanjši CSD Metlika: 5 

• Direktorji 62 CSD: poslovni in strokovni 

vodje  
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Vsi CSDji delajo vse (ne glede na velikost in število zaposlenih) 

Pomanjkanje specializacije (težave pri reševanju zahtevnejših primerov, npr. odvzem otrok) 

Dvojna vloge strokovnega delavca  (svetovalec in odločevalec)   

Kadrovska podhranjenost (omejitve za delo v paru, timsko delo, interdisciplinarni pristop) 

Socialni delavci rešujejo vloge in odločajo o pravicah iz javnih sredstev (pomanjkanje časa za terensko delo)  

Obstoječa kadrovska struktura med CSDji ni primerljiva 

Direktorji se poleg strokovnega dela ukvarjajo tudi z organizacijskimi vprašanji (prostori, računovodstvo,…) 

CSD pri svojem delu uporabljajo strojne in programske rešitve različnih ponudnikov 

Ni enotne prakse med CSDji (posledično vsi  uporabniki niso deležni enakih storitev)  

Projekt reorganizacije izhaja iz obstoječih šibkosti centrov 

za socialno delo 

Slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve 
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Poenotiti delovanje 
CSD 

Poenostaviti upravne 
postopke ZUPJS in s 
tem razbremenitev 

strokovnih delavk/cev 
CSD  

Omogočiti in 
vzpodbuditi "več 

prostora in več časa" za 
izvajanje strokovnih 

nalog 

Vzpostaviti skupne 
službe in s tem 
racionalizirati 

upravljavske procese 
(racionalizacija dela, 

virov in sredstev) 

Povečati učinkovitost in 
kakovost dela 

Omogočiti večjo 
dostopnost do storitev 
in možnost izbire idr. 

Omogočiti razvoj novih 
oblik strokovnega dela 
(delo v skupinah,…) 

Reorganizacija stremi h krepitvi strokovnosti, 

dosegljivosti in avtonomnosti CSD 

Cilji reorganizacije 
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Reorganizacija vključuje uvedbo informativne odločbe, 

socialnih aktivatorjev in nove organizacijske strukture 

Trije sklopi projekta reorganizacije 

Socialna aktivacija 
 

Informativna 

odločba 
 

Sprememba 

organizacijske 

strukture CSD 
 

1 2 3 
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Informativna odločba bo izboljšala preglednost socialnih 

transferjev, socialna aktivacija pa skrb za dolgotrajno 

brezposelne 
 Informativna odločba in socialna aktivacija 

Socialna aktivacija 

• Projekt z EU sredstvi 

• 2017 – 2020 

• Zaposlitev 52 socialnih aktivatorjev (feb. 2017, na 

MDDSZ) 

• Locirani na CSD: delo na terenu z dolgotrajno 

brezposelnimi osebami 

• Usmerjanje dolgotrajno brezposelnih v programe 

socialne aktivacije. 

• Opravljali del nalog CSD, ki jih ti doslej zaradi 

časovne stiske niso uspeli 

• Po zaključku projekta preidejo med zaposlene na 

CSD 

 

Informativna  odločba 

• September - oktober 2017: izdaja prvih inf. odločb 

• Avtomatična in periodično ponavljajoča se 

centralna določitev premoženjskega položaja 

družine, ki bo služila določitvi (letnih) pravic iz 

javnih sredstev (otroški dodatek, subvencije vrtca, 

malice, kosila, državna štipendija).  

• Podobno davčnemu informativnemu izračunu   

• Prednost: prosilcem ne bo potrebno vsako leto 

oddajati vlog 

• Obdelava bo avtomatizirana (strokovni delavci 

bistveno razbremenjeni administrativnega dela – 

več časa za delo na terenu in s  strankami)  
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Ohrani se vseh 62 enot CSD 
(lahko še kakšna nova 

izpostava) 
Ustanovi se 16 območnih CSD 

Ustanovi se Centralna enota 
CSD 

Vsak območni CSD ima enoto 
za UPJS, enote CSD in službo 

za koordinacijo in pomoč 
žrtvam (nekateri tudi krizni 

center) 

Vloga CSD se z reorganizacijo ne spreminja, se pa 

vzpostavlja dvonivojska struktura 

Sprememba organizacijske strukture CSD (vsebina ZSV) 
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Šestnajst območnih CSDjev in centralna enota CSD 

nadgrajujejo lokalne enote CSD 

Nova organizacijska struktura 

MDDSZ 

Centralna 
enota CSD 

Območni CSD 
(direktor) 

… 

Skupna 
splošna služba 

Enote CSD 

(vodja) 

Enota za UPJS 

Služba za 
koordinacijo in 
pomoč žrtvam 

Območni CSD 
(direktor) 
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CSDji na lokalnem nivoju še naprej ostajajo osrednja 

strokovna institucija na področju socialnega varstva 
 

Vsebina reorganizacije 

Centralna enota CSD (1) 

• Podpora CSDjem 

• Izobraževanje 

• Statistične analize, baze podatkov, 

raziskovalno delo 

• Razvoj strokovnega področja  

• Poenotenje praks, poročil in 

koordinacija  

• Razvoj kakovosti, uvajanje novosti 

• Prijavitelj in izvajalec EU projektov  

• Predvidoma locirana v Ljubljani  

 

Enote CSD (62) 

• Ostaja vstopna točka za vse 

pravice 

• Ohranjeno izvajanje strokovnih 

nalog (okrepljeno s pomočjo 

strokovnih mobilnih enot) 

• Ohranjeno sprejemanje vlog za 

ZUPJS (reševanje vlog na 

območnem CSD)  

• Odločanje o DSP in VD, 

starševskih pravicah  

• Razbremenjeni administracije in 

upravnih postopkov (ZUPJS) – 

prenos na območni CSD 

• Ohranijo izvajanje vseh programov 

• Zaradi več terenskega dela še bolj 

vpete v lokalno okolje 

• Večja odzivnost 

• Vodje enot razbremenjeni nekaterih 

poslovnih nalog; več časa za 

strokovno delo   

 

 

Območni CSD (16) 

• Pravne, finančne, računovodske 

zadeve za vse lokalne enote CSD v 

regiji 

• Koordinacija izvajanja storitev in 

nalog v regiji (poenotenje, 

službe/aktivi in intervizije v regiji...) 

• Strokovni mobilni tim 

(koordinatorji…), 

• Organizacija interventne službe, 

• Krizni center za mlade (v nekaterih 

regijah – 10 obstoječih KCM) 
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Enote CSD bodo del strokovnih nalog prenesle na regijski 

nivo 
 

Storitve centrov za socialno delo 

 
Socialnovarstvene storitve  

• PRVA SOCIALNA POMOČ 

• OSEBNA POMOČ 

– Svetovanje  

– Urejanje  

– Vodenje  

• POMOČ DRUŢINI 

– Pomoč družini za dom 

– Pomoč družini na domu 

• SLUŢBA ZA KOORDINACIJO IN POMOČ ŢRTVAM  

             (območne CSD) 

– Podpora strokovnim delavcem pri obravnavi nasilja v družini  

– Organizacija in vzdrževanje mreže pluralnih izvajalcev s podr.nasilja 

– Organizacija in vodenje regijske službe za koordinacijo in pomoč 

žrtvam  

• REGIJSKA KOORDINACIJA IZVAJALCEV NADOMESTNE KAZNI IN 

DRUGIH UKREPOV V SPLOŠNO KORIST (prenos na območne CSD) 

– Vzpostavljanje in vzdrževanje oblik sodelovanja med tožilstvom, 

sodišči in poravnalci 

– Organizacija in vzdrževanje mreže organizacij, ki ponujajo možnost 

dela v splošno korist 

– Podpora strokovnim delavcem, zbiranje podatkov, priprava analiz in 

ocena stanja, priprave predlogov izboljšav  

• NALOGE KRIZNEGA CENTRA  Naloge kriznega centra za otroke in 

mladostnike (prenos na območne CSD) 

 

 

Javna pooblastila in naloge po zakonu  

 
• VARSTVO OTROK IN DRUŢINE 

– Statusna razmerja 

– Razmerja med starši in otroki 

– Posebno varstvo otrok in mladostnikov (mednarodne posvojitve 

prenesene na Centralno enoto CSD) 

– Mnenje o socialnih razmerah družine za dodelitev neprofitnega 

stanovanja v najem  

 

• VARSTVO ODRASLIH 

– Naloge za preprečevanje nasilja v družini 

– Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj 

– Priznanje statusa odrasle invalidne osebe 

– Skrbništvo 

– Uporabniki s težavami v duševnem zdravju 

– Druge neopredeljene naloge – »krizne intervencije«  

– Soglasje za prijavo stalnega prebivališča na naslovu CSD 

 

• MATERIALNA POMOČ (večina nalog prenesenih na območne CSD) 

– Enotna vstopna točka – pravice po ZUPJS (razen denarne socialne 

pomoči in varstvenega dodatka) 

– Starševsko varstvo in družinski prejemki  
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Reorganizacija je usmerjena v izboljšanje storitev za 

uporabnike 
 

Koristi in prednosti reorganizacije z vidika uporabnikov 

 Kaj se ne spreminja (ohranjanje in krepitev 

obstoječih prednosti) 

• Strokovna avtonomija centrov 

• Neposredna dostopnost uporabnikom 

(ohranjanje vseh lokacij CSD) 

• Poznavanje situacije uporabnika 

• Hitro reagiranje 

 

Prednosti z vidika uporabnikov 

• Krajevna dostopnost: naloge in JP ostajajo na 

lokalnih enotah CSD, možnost sodelovanja 

zaposlenih iz celotnega območja v primeru na 

lokalni enoti 

• Časovna dostopnost: prilagojeni del. čas 

(popoldne) 

• Različne metode dela (delo na terenu, 

skupinsko delo) 

• Sodelovanje strokovnjakov s specifičnimi 

znanji 

• Enak standard storitev za uporabnike   

• Vračanje na teren/ med ljudi  
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Povzetek 

Reorganizacija prinaša koristi za uporabnike in 

zaposlene 

• Glavne koristi za uporabnike: ohranjanje krajevne 

dostopnosti, možnost sodelovanja strokovnjakov iz celotnega 

območja v primeru na lokalni enoti, časovna dostopnost 

(prilagojen del. čas), celovita obravnava, različne metode dela 

(delo na terenu, skupinsko delo), enak standard storitev za 

uporabnike (vračanje na teren) 

• Glavne koristi za zaposlene: večja možnost delitve dela in 

specializacije dela, več timskega dela in interdisciplinarnosti, 

nevtralni člani komisij, večja možnost konzultacij, lažja 

organizacija dela, lažja obravnava specializiranih ciljnih skupin, 

izogibanje dvojni vlogi strokovnih delavcev in predvsem več 

časa za socialno delo (delo na terenu). 

• Enote CSD bodo le manjši del nalog prenesle na območne 

CSD. Na enotah CSD se ohranja sprejemanje vlog po ZUPJS 

in odločanje o DSP in VD. 

• Enote CSD bodo razbremenjene administrativnih in upravnih 

postopkov (ZUPJS), ki bodo prenešeni na območni CSD. 

 

Reorganizacija ohranja obstoječe prednosti 

• Osrednja vloga CSD se z reorganizacijo še krepi: ostajajo 

povezovalci celotnega sistema socialnega varstva. 

• Mreţa CSD ohranja enako število enot (62 po vseh Sloveniji) 

in zaposlenih (1.169). 

• Z reorganizacijo se vzpostavlja dvonivojska struktura: 62 

enot CSD nadgrajuje 16 območnih CSD na regijski ravni in 

centralna enota CSD.  

• Centralna enota razbremenjuje lokalne enote CSD s 

prevzemom podpornih, razvojnih, analitičnih nalog in 

specifičnih storitev.  

• Območni CSD razbremenjujejo enote CSD s prevzemom 

splošnih funkcij. 

• Namen reorganizacije je izboljšanje storitev za uporabnika. 

 

• MDDSZ želi doseči čim širši konsenz vseh deleţnikov glede potrebe po reorganizaciji in načina izvedbe.  

• Načrt reorganizacije je pripravljen na osnovi dosedanjih strokovnih analiz, v katerih so sodelovali tudi predstavniki stroke. 

Njihova pretekla mnenja in rešitve so v veliki meri vključena v načrt reorganizacije.  
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Hvala za pozornost. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

December 2016 


