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Zadeva: Reorganizacija centrov za socialno delo in vloga lokalnih skupnosti

Januarja in marca letos smo vas seznanili, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti pripravlja reorganizacijo centrov za socialno delo. 

Na podlagi novele Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/2017; v nadaljevanju ZSV-H) je 
Vlada RS 26.4.2018 sprejela 16 sklepov o ustanovitvi novih centrov za socialno delo (v 
nadaljevanju CSD) in imenovala 16 vršilcev dolžnosti direktorjev.

S sprejetimi sklepi o ustanovitvi je bilo ustanovljenih 16 CSD-jev, ki bodo s svojim 
delovanjem pričeli 1. 10. 2018, ko se bo spojilo 62 obstoječih centrov za socialno delo. Sedanji 
centri za socialno delo bodo 1. 10. 2018 postali enote CSD-jev. Z omenjenimi sklepi so urejene 
statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem CSD ter medsebojna razmerja med 
ustanoviteljem in CSD.

Prav tako je Vlada RS dne 26. 4. 2018 imenovala 16 vršilcev dolžnosti direktorja CSD-jev.
Ti bodo do imenovanja direktorjev CSD-jev, vendar največ za obdobje enega leta (od 1. 7. 2018 
do 30. 6. 2019), pooblaščeni, da opravijo priprave za začetek dela CSD ter od 1. 10. 2018 dalje 
organizirajo in vodijo strokovno delo ter poslovanje CSD-jev. Vsi potrjeni vršilci dolžnosti 
direktorjev so dolgoletni sodelavci in direktorji sedanjih centrov za socialno delo, ki se tudi sami 
zavedajo potrebe po reorganizaciji. V prilogi vam pošiljamo Seznam CSD-jev z imeni in priimki 
vršilcev dolžnosti direktorjev.

Ponovno vas obveščamo, da bo ena izmed bistvenih sprememb za samoupravne lokalne 
skupnosti uvedba novega kolegijskega posvetovalnega organa sveta lokalnih skupnosti v CSD. 
Skladno s 17. členom ZSV-H bo predstavnikom sveta v sedanjih centrih za socialno delo 
prenehal mandat z dnem vpisa spojitve 16 CSD  v sodni register, to je z dnem 1. 10. 2018. 

Pri vsakem od 16-ih CSD-jev bo kot organ CSD-ja deloval Svet lokalne skupnosti. V njegovi 
sestavi bodo predstavniki vseh lokalnih skupnosti, ki delujejo na območju CSD-ja. 

Vršilec dolžnosti direktorja bo pozval lokalne skupnosti, da vsaka imenuje svojega predstavnika 
v svet lokalnih skupnosti. Vršilec dolžnosti direktorja bo sklical tudi prvo sejo sveta lokalnih 
skupnosti, na kateri bodo člani sveta lokalnih skupnosti izmed sebe izvolili predsednika in 
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njegovega namestnika. Svet lokalnih skupnosti mora nato sprejeti poslovnik  o delu sveta 
lokalnih skupnosti. Skladno s sprejetim poslovnikom bodo predstavniki občin v svetu lokalnih 
skupnosti izmed sebe imenovali  dva predstavnika v svet CSD-ja, ki bosta v svetu CSD-ja 
zastopala interese lokalnih skupnosti in prenašala naprej sprejete odločitve sveta lokalnih 
skupnosti.

Za podrobnejše informacije se obrnite na vršilce dolžnosti direktorjev CSD-ja, ki so navedeni v 
prilogi.

S spoštovanjem,

                 Špela Isop
namestnica generalne direktorice

Priloge:
- Seznam CSD

Poslati: 
- Vsem občinam – po e-pošti
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si – po e-pošti
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si – po e-pošti
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si – po e-pošti

V vednost:
- Skupnost CSD Slovenije, info@scsd.si – po e-pošti
- Vršilcem dolžnosti direktorjev CSD – po e-pošti
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