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1 UVOD 

 

Center za socialno delo Domžale (v nadaljevanju: CSD Domžale) ima dolgoročno zastavljene cilje, ki 

so usklajeni z Nacionalnim programom socialnega varstva za obdobje 2013-2020. Tudi v letu 2017 smo 

sledili naslednjim ciljem:  

- Prispevati k stalnemu izboljševanju kvalitete življenja ljudi, ki so se znašli v socialni stiski 

ali težavi ter poskrbeti, da bodo ob strokovni podpori CSD ohranili človeško 

dostojanstvo in ostali vključeni v sistem socialni države. 

- Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoči in 

podpore uporabnikom. 

- Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti v širši skupnosti. 

- Izboljšati dostop do socialnovarstvenih storitev in programov. 

- Prepoznavnost v lokalnem okolju in transparentnost dela. 

- Doseči veliko učinkovitost pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev, povečati njihovo 

ciljno usmerjenost in učinkovitost ter transparentnost. 

- Izboljševati stopnjo zadovoljstva uporabnikov s storitvami in drugimi oblikami pomoči, 

ki jih zagotavlja CSD. 

- Krepiti strokovno avtonomijo, upravno samostojnost in racionalno poslovanje na 

področju socialnega varstva. 

- Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoči in 

podpore uporabnikom. 

 

 

V letu 2017 smo, po posameznih področjih, konkretno opravili naslednje naloge:  
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2 JAVNA POOBLASTILA IN NALOGE PO ZAKONU 

 

2.1 UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUJPS) 

 

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUPJS) in Zakonom o 

socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre) smo odločali o prejemkih, subvencijah in 

plačilih, ki so odvisne od materialnega položaja posameznika oziroma družine. Odločali smo skupno v 

46.427 zadevah.  

 

Odločali smo o pravici do naslednjih denarnih prejemkov:  

 

 otroškega dodatka   

 denarne socialne pomoči,  

 varstvenega dodatka,  

 državne štipendije  

 

in o pravici do naslednjih subvencij in plačil: 

 

 znižano plačilo vrtca 

 subvencija malice  

 subvencija kosila  

 oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev 

 prispevek k plačilu družinskega pomočnika 

 subvencija najemnine 

 pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev 

 pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 

 pogrebnina in posmrtnina  

 

Po podatkih informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD 2) smo na v letu 2017 prejeli 

povprečno mesečno 1.409 vlog in skupno rešili 16.907 vlog.  

 

Iz grafa je razvidno, da smo tako v letu 2016, kot tudi v letu 2017, največ vlog prejeli meseca avgusta, 

v letu 2016, 3.601 vlog, v letu 2017 pa 3.765 vlog. V letu 2017 se je povečalo tudi število vlog oddanih 

meseca decembra. S 1. 1. 2018 so se na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je 

leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ponovno so bili uvedeni otroški dodatki 

v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Tako je bilo v mesecu decembru 2017 oddanih 758 vlog več kot v istem 

mesecu preteklega leta.  

 

V letu 2017 je center za socialno delo za vse pravice in subvencije izdal skupaj 28.721 odločb in sklepov. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/otroski_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/varstveni_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_malice_za_ucence_in_dijake/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_kosila_za_ucence/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/oprostitev_placila_socialnovarstvenih_storitev/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/prispevek_k_placilu_druzinskega_pomocnika/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_za_najemnine/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kritja_razlike_do_polne_vrednosti_zdravstvenih_storitev/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kritja_prispevkov_za_osnovno_zdravstveno_zavarovanje/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/pogrebnina_in_posmrtnina/
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Graf 1- Primerjava števila vlog 2016/2017 

Povečano število vlog oziroma zahtevkov je opazno pri naslednjih pravicah in subvencijah: 

 

 otroški dodatek (indeks 1,09) 

 subvencija vrtca (indeks 1,04 ) 

 varstveni dodatek (indeks 1,87) 

 državne štipendije (indeks 1,08)  

 subvencija kosil (indeks 1,61), polna subvencija kosila pripada učencem pri katerih povprečni 

mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni 

štipendiji, ne presega 36 % neto povprečne plače (stopilo v veljavnost s 1. 2. 2017) 

 dodatek za veliko družino (indeks 1,14) 

 pravica do pogrebnine (indeks 1,28) 

 pravica do posmrtnine(indeks 1,27) 

 subvencija malice (indeks 1,34). 

 

Zmanjšano število vlog je opazno pri naslednjih pravicah in subvencijah: 

 

 izredna denarna socialna pomoč (indeks 0,95) 

 subvencija najemnin (indeks 0,93). 

 

Povečan obseg dela je viden tudi iz "Poročila za CSD Domžale za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017«, 

ki je del poročila. 

 

Kot zanimivost opažamo, da raste število upravičencev do varstvenega dodatka. V letu 2016 je bilo 198 

prejemnikov varstvenega dodatka, v letu 2017 pa je kar 371 upravičencev, kar je posledica spremembe 

Zakona o socialno varstvenih prejemkih, kateri je pričel veljati z dnem 1. 2. 2017 in je odpravil omejitev 

dedovanja in vračila prejetega varstvenega dodatka po smrti upravičenca.  

 

V letu 2017 smo na CSD prejeli skupaj 198 pritožb, od skupno 16.907 vlog, kar predstavlja 1,2% vseh 

vlog.  
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2.2 STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI 

 

Na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov so bili v letu 2017 podaljšani nekateri 

intervencijski ukrepi in sicer: izplačilo nadomestila za polno odsotnost ne more biti višje od dvakratnika 

vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena Zakona o 

usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, nadomestilo, razen 

materinskega nadomestila, za polno odsotnost z dela znaša 90 odstotkov osnove, do pomoči ob rojstvu 

otroka je upravičen eden od staršev oz. druga oseba ali posvojitelj, če povprečni mesečni dohodek na 

osebo ne presega 64 odstotkov neto povprečne plače skladno z določbami zakona, ki ureja uveljavljanje 

pravic iz javnih sredstev. 

 

Na področju očetovskega dopusta so bili v letu 2017 očetje novorojenčkov in očetje, ki imajo otroke 

mlajše od treh let, in ki še niso uveljavljali oziroma v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta 

upravičeni do dodatnih deset dni plačanega očetovskega dopusta. Izkoristijo ga lahko po končanem 

starševskem dopustu, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Nova ureditev je 

prinesla drugačen način koriščenja očetovskega dopusta, saj se je skrajšal neplačani del v korist 

plačanih dni dopusta. 

 

Starševsko nadomestilo je na CSD v letu 2017 prejemalo povprečno 649 upravičencev na mesec. Na 

področju materinskega, očetovskega ter starševskega dopusta in nadomestila je bilo izdanih 2267 

odločb. 

 

O pravici do pomoči ob rojstvu otroka je bilo v letu 2017 izdanih 520 odločb. Vloge za to pravico je 

navkljub zmanjševanju stroškov in posodobitvi računalniške podpore še vedno potrebno vnašati in 

odločati v obeh računalniških sistemih (ISCSD1 in ISCSD2). 

 

V letu 2017 smo za 81 oseb odločali o pravici do starševskega dodatka, katerega višina se ni 

spremenila in znaša 252,04 eura. 

 

O dodatku za nego otroka je bilo v letu 2017 izdanih 132 odločb.  

 

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je v letu 2017 prejemalo 16 upravičencev, od tega deset 

vlagateljev uveljavlja pravico za polni delovni čas, ostali pa za krajši delovni čas. 

  

Preteklo leto je bilo izdanih 46 odločb za naknadni starševski dopust (za otroka, ki potrebuje posebno 

nego in varstvo). Zdravniška komisija je 67 % upravičenkam odobrila daljši starševski dopust.  

 

V letu 2017 je bilo na področju uveljavljanja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva 

in plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok izdanih 544 odločb. Upravičenci pogosto 

spreminjajo število ur zaposlitve zaradi zahtev delodajalcev. To ima za posledico novo odločanje in 

izdajo odločb ter vlaganje novih prijav in odjav na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

 

V letu 2017 so upravičenci vložili 16 pritožb, ki so se nanašale predvsem na pravico do dodatka za nego 

otroka in trajanje starševskega dopusta. V nadaljnji postopek odločanja na MDDSZ smo odstopili 11 

pritožb.  

 

 

2.3 VARSTVO ODRASLIH 

 

Preprečevanje nasilja – koordinatorica za obravnavo nasilja v družini 

 

Po uveljavitvi Sklepa Vlade o organiziranosti regijskih služb za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja, z 

dne 24.12.2009 in njegovi dopolnitvi 9.12.2010, regijska služba pri CSD vključuje: 
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- regijsko koordinatorico, 

- 6 centrov za socialno delo na območju Obljubljanske 1 regije (Domžale, Kamnik, Litija, Zagorje 

ob Savi, Trbovlje, Hrastnik), 

- interventno službo (organizirano pri CSD), 

-  naloge kriznega centra v okviru te regijske službe izvaja krizni center pri CSD  

 Ljubljana Bežigrad. 

 

a) Naloge strokovne podpore strokovnim delavcem pri obravnavi nasilja  

Med pomembnejše naloge, ki jih opravlja koordinator za obravnavo nasilja v družini na regijski ravni, 

spada nudenje strokovne podpore delavcem pri obravnavi nasilja, pomoč pri vzpostavitvi in organizaciji 

multidisciplinarnega tima, organiziranje in vodenje interventne službe, sodelovanje z drugimi službami 

pri obravnavi nasilja v družini ter sodelovanje pri oblikovanju pravilnikov s področja obravnave nasilja v 

družini na državni ravni. 

 

V okviru naloge strokovne podpore se je regijska koordinatorica: 

1.)  vključevala v obravnavo konkretnih primerov nasilja v družini tako v matičnem CSD kot v 

regijskih centrih (razgovori z žrtvijo in povzročiteljem, sodelovala na timskih sestankih, MDT, 

pridobivala informacij s strani drugih institucij, npr. policija, NVO, nudila pomoč pri iskanju 

rešitev...)  

2.) spremljala potrebe po izobraževanjih in usposabljanjih ter informirala strokovne delavce o 

razpisanih seminarjih, posvetih,… 

3.) pripravljala informacijska gradiva, opomnike in vzorce dokumentov  

4.) sodelovala pri načrtovanju vsebine in aktivna udeležba na mesečnih Aktivih regijskih 

koordinatoric za obravnavo nasilja 

 

Naloge so bile glede na obseg in način sodelovanja koordinatorice v regiji različne:  

- največji del nalog je bil izveden v obliki individualnih konzultacij, najpogosteje je šlo za strokovno 

pomoč nosilcu primera pri načrtovanju dela v posameznem, konkretnem primeru ali v posamezni 

fazi obravnave ter pri iskanju najboljših rešitev  

- sodelovanje na multidisciplinarnih timskih sestankih v večini primerov nasilja v družini 

- sodelovanje pri izvedbi nalog v dogovoru z nosilcem primera (obisk na domu, razgovor z žrtvijo, 

povzročiteljem nasilja,..) 

- v nekaterih primerih se je sodelovanje nanašalo na skupno obravnavo splošnejših vprašanj (v 

zvezi s postopki, analiza primerov ipd.). 

 

Od 8.9.2017 dalje je delo in naloge regijske koordinatorice za preprečevanje nasilja v družini prevzela 

strokovna delavka Nataša Keršič. 

 

V okviru nudenja strokovne podpore delavcem, je koordinatorica kot vodja internega tima za obravnavo 

nasilja (TON) sodelovala v timskih obravnavah primerov nasilja v družini na matičnem CSD, prav tako 

je v letu 2017 sodelovala na multidisciplinarnih timskih sestankih nasilja v družini, kamor je bila 

povabljena s strani nosilca primera (tabela 1).  

 

 

 

CSD 

Leto 2017 

Sodelovanje na 

multidisciplinarnih timih 

 

Domžale 13  

Kamnik 5  

Litija 1  

Zagorje ob Savi 1  

Trbovlje 9  

Hrastnik 0  
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SKUPAJ 29  

Tabela 1: Sodelovanje koordinatorice na MDT po posameznih CSD 

 

Obravnava nasilja v družini na CSD Domžale in delovanje Tima za obravnavo nasilja 

 

V letu 2017 smo na CSD obravnavali 65 primerov suma nasilja v družini, skupaj je bilo obravnavanih 85 

žrtev nasilja v družini, od tega 15 mladoletnih žrtev nasilja in 61 povzročiteljev nasilja (podatki iz BSP). 

 

Na podlagi sklepa direktorice regijska koordinatorica vodi Tim za obravnavo nasilja (TON) pri matičnem 

centru in se udeležuje timskih sestankov, z namenom zagotavljanja strokovne podpore nosilcem 

primera pri izvajanju nalog povezanih s problematiko družinskega nasilja. 

V letu 2017 smo sprejeli dogovor, da strokovni delavci, ki obravnavajo primere nasilja v družini, ocenijo 

potrebo po sklicu tima. Člani TON-a se sestanejo na pobudo nosilca primera. Prav tako smo na CSD 

Domžale v letu 2017 oblikovali in sprejeli nov Postopkovnik z navodili o ravnanju ob prejemu informacije 

o nasilju v družini.  

 

V 13 primerih obravnave nasilja v družini, se je regijska koordinatorica na povabilo nosilca primera 

udeležila sklicanega MDT (multidisciplinarni timski sestanek) na CSD Domžale, na katerega so bili 

povabljeni tudi zunanji člani, predvsem predstavniki policije, šol oz. vrtcev, zdravstva in predstavniki 

različnih nevladnih organizacij, ki delujejo v mreži pomoči žrtvam nasilja v družini.  

 

V letu 2017 smo bili na CSD Domžale s strani PP Domžale obveščeni o izrečenih 19 ukrepih prepovedi 

približevanja zaradi nasilja v družini po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, in sicer je bilo 18 

ukrepov izrečenih v času izvajanja interventne službe (IS), 1 UPP pa v poslovnem času dela centra. 

CSD s strani preiskovalnih sodnikov oz. sodišč nismo obveščeni o izrečenih ukrepih prepovedi 

približevanja po Zakonu o kazenskem postopku, zato prave slike o tem, koliko je dejansko primerov 

nasilja v družini, zaradi česar je bil potreben varnostni izrek ukrepa prepovedi približevanja žrtvi za njeno 

zaščito, nimamo. Po sprejemu sprememb Zakona o preprečevanju nasilja v družini od novembra 2016, 

smo na podlagi 22.h.člena centri za socialno delo s strani sodišč obveščeni tudi o izrečenih varnostnih 

ukrepih, ki jih predlaga žrtev nasilja za lastno zaščito pred nasiljem v družini. V letu 2017 smo tako 

obvestilo s strani sodišča prejeli v dveh primerih. 

 

Podatek s strani PP Domžale o številu pridržanj, ki so jih izvedli v primerih nasilja v družini v letu 2017 

(primerjava z 2016), pa tudi kaže na to, da nasilja v družini ni manj kot prejšnja leta: 

- pridržanje so odredili v 3 ( enako 2016) primerih nasilja v družini 

- ni bilo primera, da bi preiskovalni sodnik izrekel prepoved približevanja po ZKP. 

Na PP Domžale je bilo v letu 2017 obravnavanih 42 kaznivih dejanj nasilja v družini, 10 kaznivih dejanj 

neplačevanja preživnine, 70 primerov odvzema mladoletne osebe (190.čl. KZ) in 2 kazniva dejanja 

zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje. 

 

Od leta 2009 naprej imamo na CSD Domžale tudi Unicefovo Varno točko, kamor se lahko zatečejo 

otroci v stiski oz. kakršnikoli težavi in bi želeli našo pomoč. Tako kot v prejšnjih letih, tudi v letu 2017 ni 

bilo zabeleženega nobenega obiska naše Varne točke. 

 

b) Naloge organizacije in vzdrževanja mreže pluralnih izvajalcev s področja  

 nasilja 

Z namenom doseganja učinkovitejšega medinstitucionalnega sodelovanja med ustanovami in 

organizacijami, je bilo v letu 2017 izvedenih več srečanj oz. posvetov, delovnih sestankov in 

predstavitev, predvsem na ravni države (npr. vsakoletni delovni posvet med CSD in policijo (26.5. in 

24.11.), posvet s sodišči na temo izvajanja ZPND (13.6.)); kot tudi v sami regiji, kjer je koordinatorica 

sodelovala z različnimi organi (PP v regiji, SKP Lj, PU Lj., ZD) in organizacijami (NVO) pri krepitvi 



Poročilo o delu strokovnih delavcev 2017 

Stran 9 / 39 
 

sodelovanja s CSD (med drugim sem sodelovala pri izobraževanju prostovoljk Društva SOS telefon za 

žrtve nasilja – priprava priročnika za delo prostovoljk, predstavitev vloge ter nalog IS in tudi CSD pri 

obravnavi nasilja v družini v sodelovanju s policijo na delovnih sestankih regijskih PP, predstavitev nalog 

IS ter CSD pri obravnavi mladoletnih tujcev brez spremstva na PP za izravnalne ukrepe Ljubljana 

(10.3.), delovni sestanek na ZD Domžale (20.2.) in na ZD Kamnik (13.4.), aktivno sodelovanje na aktivu 

delavcev Primorske regije o delu IS ter ogroženosti otrok (23.3.), delovni sestanek s tožilko v Trbovljah 

(8.5.), sodelovanje na delovnem sestanku na MDDSZ pri pripravi sprememb baze socialnih podatkov, 

ko gre za obravnavo nasilja v družini (12.5.), delovni sestanek na Regionalni razvojni agenciji Zasavje 

(9.6.),. Glede na to, da v regiji še nimamo vzpostavljene prijazne sobe za zaslišanje otrok, ki jo lahko 

uporabimo tudi za namen vodenja stikov pod nadzorom, smo se povezali z vodjo projekta na Ministrstvu 

za pravosodje ter predstavili naš namen po ureditvi takšne sobe v regiji (CSD Domžale in v kolikor bo 

prostorsko to mogoče urediti na CSD Trbovlje). Aktivnosti v smeri ureditve take sobe z videotehnično 

povezavo še potekajo . 

  

Ocena potreb po namestitvenih programih na področju nasilja v regiji  

Območje Obljubljanske 1 regije je sorazmerno blizu dvema slovenskima središčema (ljubljansko in 

celjsko), kjer deluje več nevladnih in vladnih organizacij, ki nudijo svetovalno pomoč žrtvam nasilja kot 

tudi za povzročiteljem nasilja, prav tako razpolagajo z več namestitvenimi možnostmi (krizni centri, varne 

hiše, materinski domovi,…). Ker v naši regiji ne deluje nobena nevladna organizacija (NVO) in ne 

razpolagamo z nobenimi namestitvenimi kapacitetami za žrtve nasilja v družini, se poslužujemo teh 

organizacij v Ljubljanski ali v Celjski regiji, kar pa večkrat predstavlja problem za uporabnike teh storitev 

(ne želijo daleč stran od svoje zaposlitve, šole, sorodnikov, prijateljev, finančni problem).  

 

V zadnjih letih se na lokalnem nivoju razvija samostojna psihoterapevtska in psihosocialna dejavnost, 

ki ponuja tudi pomoč žrtvam nasilja v družini, še vedno pa je problem tam, kjer so te pomoči plačljive 

oz. le v določenih primerih priznavajo olajšave materialno šibkejšim družinam in posameznikom. 

Delujejo v zelo ozkem lokalnem krogu in je predvsem namenjeno občanom te občine. Zasavje je v tem 

pogledu še vedno precej podhranjeno in je zaradi oddaljenosti mest od Ljubljane vloga svetovalne 

službe, ponudba ter omogočanje vključitve v storitve, ki se izvajajo na CSD, toliko bolj pomembna. 

Iz prejetih poročil regijskih CSD je razvidno, da se naloge na področju nudenja zaščite žrtvam nasilja v 

regiji aktivno izvajajo, da v večini primerov institucije pri obravnavi ter preprečevanju nasilja v družini 

med seboj sodelujejo, da pa je ob tem potrebno še naprej krepiti naše sodelovanje v konkretnih primerih, 

kjer je potreba po vključevanju več različnih služb pri zaščiti žrtev nasilja. 

 

Zaradi širokega obsega problematike, ki jo obravnavamo CSD ter obstoječe kadrovske zmogljivosti, na 

centrih težko izvajamo še dodatne, različne oblike pomoči žrtvam nasilja, zato se jih usmerja v 

svetovalne programe različnih nevladnih organizacij, ki delujejo izven naše regije. Posledica tega je po 

eni strani velika zasedenost delujočih programov, po drugi strani pa se žrtve nasilja (pa tudi povzročitelji) 

odločajo iz različnih razlogov (finančno, časovno,..) za pomoč, ki jo dobijo v okviru dela CSD. Tudi pri 

namestitvah žrtev nasilja ali povzročiteljev, se pojavljajo težave predvsem v Zasavju, saj teh zmogljivosti 

na lokalni ravni nimajo, vsi obstoječi pa so oddaljeni in si zato uporabniki večkrat najprej iščejo rešitve 

v svoji socialni mreži. 

 

Obravnava nasilja v družini v regijskih CSD v letu 2017 

 

V CSD Hrastnik so v letu 2017 obravnavali 20 (2016, 13) primerov nasilja v družini, od tega so bili v 7 

primerih neposredne žrtve nasilja otroci. Prevladujoča je bila fizična oblika nasilja v povezavi s psihičnim 

nasiljem, povzročitelji nasilja so bili v večini obravnavanih primerov partnerji oz. zunaj zakonski partnerji 

ter nekdanji partnerji. Vzroki nasilja so izhajali predvsem iz težav v družinskih in partnerskih odnosih ter 

odvisnosti od alkohola oz. drog, težave v duševnem zdravju. CSD Hrastnik je bil v letu 2017 v 4 (2016, 

1) primeru obveščen s strani policijske postaje o izreku prepovedi približevanja zaradi nasilja v družini 

po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije.  
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V letu 2017 sta bila sklicana 2 multidisciplinarna timska sestanka s policijo in zdravstveno službo v zvezi 

z obravnavo nasilja v družini. Pri obravnavi žrtev nasilja po ZPND je bil z njimi oblikovan načrt pomoči, 

ponujena jim je bila zaščita, izročene zloženke na temo nasilja in seznanjene so bile z možnimi oblikami 

pomoči. Opravljeni so bili tudi razgovori s povzročitelji nasilja z namenom motiviranja za spremembo 

nasilnega vedenja – seznanjeni so bili z možnimi oblikami pomoči znotraj CSD in napoteni na DNK. Kot 

že vsa leta nazaj, ostaja težava, da v občini ni nevladnih organizacij, varnih hiš oziroma drugih varnih 

oblik bivanja, posvetovalnic itd., kamor bi se žrtve oz. povzročitelji lahko vključili, zato morajo po tako 

pomoč izven kraja, za kar pa se običajno ne odločajo. V večini primerov jih strokovne delavke CSD 

seznanijo z možnimi oblikami pomoči, ki se izvajajo na centru in ponudijo vključitev v storitve (osebna 

pomoč, pomoč družini za dom, partnersko svetovanje). 

 

CSD Trbovlje je v letu 2017 obravnaval 20 primerov nasilja v družini, od tega je bilo 19 novih primerov, 

kjer je bilo obravnavanih 23 (2016, 25) žrtev nasilja. Med žrtvami nasilja je bilo 10 mladoletnih otrok. 

Otroci so bili v največ primerih žrtve nasilja, ker so bili prisotni pri izvajanju nasilja. Žrtve so bile ob 

pomoči, v večini primerov zmožne zaščititi svoje otroke, zato ukrepi za zaščito otrok niso bili potrebni. 

Povzročitelji nasilja so v večini primerov partnerji žrtev, v 6 primerih je bil povzročitelj bivši partner.  

V lanskem letu so obravnavali največ psihičnega nasilja, ki se je pojavljalo istočasno s fizičnim nasiljem.  

Center je bil obveščen o izrečenih 5 ukrepih prepovedi približevanja s strani policije. V 2 primerih je 

sodišče ukrep prepovedi približevanja na predlog žrtve podaljšalo še za 60 dni. O vseh ukrepih so bili 

obveščeni s strani policije ali s strani interventne službe. O podaljšanju ukrepa so jih navadno obvestile 

žrtve same. Samo ena žrtev nasilja v družini, ki so jih obravnavali na centru, se je odločila, da vloži za 

prepoved približevanja tudi po 19. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini, kateri ji je bil v letu 

2017 odobren s strani sodišča za čas trajanja kazenskega postopka. V primeru nasilja se s policijo sproti 

obveščajo, če je potrebno imajo tudi posvetovalne sestanke. V kolikor potrebujejo posvet v širši obliki, 

skličejo multidisciplinarni tim.  

V lanskem letu so za nove primere nasilja v družini sklicali 9 multidisciplinarnih timskih sestankov. Na 

sestankih je bila prisotna tudi regijska koordinatorica za obravnavo nasilja v družini. Redno se na 

multidisciplinarnih timih srečujejo s policijo, v primeru, da gre za otroke, ki so žrtve nasilja, pa vključijo v 

sodelovanje še vrtec in šolo. Na CSD Trbovlje se o primerih redno posvetujejo enkrat tedensko na timu 

za nasilje in družinske zadeve, redno pa jim je na voljo tudi koordinatorica za nasilje tako za telefonsko 

kot osebno konzultacijo. Na centru za socialno delo Trbovlje so v primerih nasilja vodili svetovalne 

razgovore z žrtvami nasilja, v primerih, ko so bili pri nasilju udeleženi tudi otroci, pa so ugotavljali ali je 

potrebno izvesti ukrepe za zaščito otrok. Z žrtvami so bili narejeni individualni in varnostni načrti. Žrtvam 

so nudili pomoč pri pisanju prošenj na sodišče za podaljšanje ukrepa prepovedi približevanja. V primerih, 

ko so se žrtve odločale za razvezo zakonske zveze, ali sprožile postopke za dodelitev otrok, pa so jim 

nudili pomoč pri sprožitvi postopka, uveljavljanju brezplačne pravne pomoči, nudena jim je bila prva 

socialna pomoč, svetovanje. Pri obravnavanju primerov nasilja v družini, so bili na razgovor v obliki prve 

socialne pomoči vabljeni tudi povzročitelji nasilja, 7 se jih je na razgovor odzvalo. Ponujena jim je 

vključitev v trening socialnih veščin, Društva za nenasilno komunikacijo, vendar se za dalj časa trajajoče 

sodelovanje odločila le ena oseba in sicer se je vključila v osebno pomoč na CSD. V lanskem letu se je 

1 žrtev nasilja umaknila v varno hišo in nato vrnila domov, v enem primeru žrtev je žrtev nasilja vključena 

v svetovanje osebne pomoči.  

Vse žrtve so bile o možnosti umika na varno informirane, vendar se je le ena odločila za začasni umik. 

Težko se odločijo za odhod, saj ne želijo menjati okolja v katerem živijo in zapustiti sorodnike in prijatelje. 

Še vedno preveč dolgo žrtve čakajo na odobritev brezplačne pravne pomoči, za prepoved nasilnih dejanj 

po 19. in 21. členu ZPND. Zaradi tega jim predlog za sodišče večkrat pomagajo sestaviti na centru za 

socialno delo, odvetnik pa se vključi kasneje. Žrtve nasilja z zasavskega območja nimajo dosti možnosti 

za vključitev v programe, ki nudijo pomoč žrtvam nasilja. Največkrat se zato obrnejo po pomoč na center 

za socialno delo, kjer dobijo potrebne informacije. Težavo opažajo tudi pri samih kršitvah ukrepov 

prepovedi približevanja, saj ima policija omejena pooblastila ukrepanja v primeru, da ob samih kršitvah 

med žrtvijo in storilcem ne pride do fizičnega stika. Menijo, da bi pri kršitvah ukrepa prepovedi 

približevanja, pa četudi gre za nadlegovanje po telefonu, morali biti predvideni strožji ukrepi, saj se le s 

tem povzročitelje lahko ustavi.  
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Center za socialno delo Trbovlje ugotavlja, da bi za reševanje problemov s področja nasilja v družini ter 

v partnerskih odnosih, potreboval različne oblike pomoči, ki jih sami ne izvajajo, torej mrežo nevladnih 

organizacij na teh področjih. Mreža izvajalcev različnih programov pomoči je skoncentrirana v večjih 

mestnih središčih, kar zmanjšuje dostopnost teh storitev za ekonomsko šibko prebivalstvo. V pomoč 

delu centra za socialno delo bi bila tudi zdravstvena svetovalnica in izpostava kakšnega društva za 

dodatno delo/svetovanje žrtvam in storilcem. V veliko pomoč pa bi bil tudi krizni center za žrtve nasilja 

ali pa vsaj nekaj stanovanjskih kapacitet v Trbovljah, kamor bi se lahko žrtve začasno umaknile v primeru 

suma ogroženosti in jim s tem ne bi bilo potrebno spreminjati okolja, ki jim je poznano in kjer imajo svojo 

socialno mrežo.  

 

CSD Zagorje ob Savi je v letu 2017 vodil 8 obravnav zaradi nasilja v družini na podlagi Zakona o 

preprečevanju nasilja v družini. V navedenih obravnavah je bilo evidentiranih 10 žrtev nasilja in 8 

storilcev nasilja v družini. Izpostavljeno je bilo predvsem fizično in psihično nasilje, ki se je pojavljalo v 

vseh obravnavah nasilja v družini, v enem primeru pa je šlo za ekonomsko nasilje. V večini primerov je 

bil povzročitelj nasilja partner, ki je izvajal nasilje nad ženo, v dveh primerih je bil povzročitelj oče nad 

otrokoma, v enem primeru pa šlo za nasilje brata nad sestro. Največje število žrtev nasilja je bilo v 

starostni skupini od 26 do 45 let, dve žrtvi nasilja sta bila otroka, ki sta prisostvovala nasilju enega starša 

nad drugim, v enem primeru pa je bila žrtev starejša oseba. Povzročitelji nasilja pa se nahajajo v 

starostnih skupinah od 26. leta do 75 let.  

V letu 2017 so bili izrečeni trije ukrepi prepovedi približevanja s strani policije. Sklicani so bili 3 

multidisciplinarni timi. V ostalih primerih multidisciplinarni tim ni bil sklican zaradi uspešnega reševanja 

nastale situacije in družinske problematike v okviru javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev 

oziroma programov nevladnih organizacij. V letu 2017 je Center za socialno delo Zagorje ob Savi 

obravnaval primerljivo število primerov kot v predpreteklem letu. Največ nasilnih dejanj je bilo zaznati 

predvsem v partnerskih odnosih. Otroci v večini navedenih primerov ostajajo žrtve neurejenih družinskih 

razmer. Pri obravnavi nasilja v družini se kaže tudi močna povezava z težavami z različnimi oblikami 

odvisnostmi.  

Žrtve nasilja se ne odločajo pogosto za vključitev v socialnovarstvene storitve v okviru centra za socialno 

delo, kar se povezuje predvsem z stigmatizacijo v lokalnem okolju. Center za socialno delo je uspel v 

letu 2017 pridobiti sodelovanje Društva žarek upanja, ki omogoča obravnavo oseb z težavami z 

prekomernim uživanjem alkohola in prepovedanih substanc. Center ima tako možnost napotovati v 

motivacijsko skupino, ki pomaga pri razreševanju težav odvisnosti, ki je pogosto pridružen problem 

nasilja v družini. V letu 2017 je bil vzpostavljen tudi protokol sodelovanja med centrom za socialno delo 

in policijo pri obravnavi nasilja v družini in izvedeno interno izobraževanje v sodelovanju z regijsko 

koordinatorko za obravnavo nasilja v družini.  

 

CSD Kamnik je v letu 2017 obravnaval v okviru ZPND 21 novih primerov odraslih žrtev nasilja in 36 

primerov otrok žrtev nasilja ter v 31 primerih opravil razgovor prva socialna pomoč s povzročiteljem 

nasilja v družini. Pri obravnavi je glede na vrsto nasilja prevladovalo psihično in fizično nasilje. Pri 

obravnavi odraslih žrtev nasilja so kot žrtve prevladovale ženske, ki so nasilje doživljale s strani 

partnerjev ali bivših partnerjev, vzrok nasilja so bile večinoma težave v partnerskih oz. družinskih 

odnosih in osebnostne lastnosti storilca. V letu 2017 se je veliko odraslih žrtev vključilo v storitev Osebno 

pomoč v okviru CSD Kamnik ali si poiskalo svetovalno ali terapevtsko pomoč zunaj CSD. 

Nasilje nad otroci je bilo večinoma psihično, kot rezultat nesoglasij, konfliktov med staršema, fizično 

nasilje se je kazalo predvsem kot prekomerna uporaba neprimernih vzgojnih metod. Povzročitelj nasilja 

je bil večinoma eden od staršev. V okviru PSP s povzročitelji nasilja, se je pokazalo da so bili povzročitelji 

v večini primerov moški, ki so se v obravnavi največkrat zglasili enkrat. Večina povzročiteljev je nasilje 

zanikala oz. ga n priznavala in se ni vključila v programe nevladnih organizacij. 

V letu 2017 je bilo s strani PP Kamnik izrečeno 5 ukrepov prepovedi približevanja. Pri obravnavi nasilja 

v družini je center izredno dobro sodeloval s policijo, šolami, vrtci, izboljšalo se je tudi sodelovanje z 

zdravstvom. 
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CSD Litija je v letu 2017 obravnaval 23 primerov nasilja v družini. V obravnavo je bilo skupno vključenih 

33 žrtev nasilja, od tega 23 odraslih in 10 mladoletnih žrtev nasilja v družini. Obravnavali so 21 

povzročiteljev nasilja v družini. Začeta obravnavana nasilja v letu 2017: 15 žrtev nasilja, od katerih je bil 

storilec v razmerju do žrtev bivši partner: žrtev 1 ženska nad 18 let, razmerje do žrtev nasilja dedek: 4 

moške žrtve do 18 let, razmerje do žrtev nasilja oče: 4 žrtve moški do 18 let in 1 žrtev ženska do 18 let, 

razmerje do žrtve mati: 1 žrtev moški do 18 let, razmerje do žrtve nasilja partner: 4 žrtve ženske nad 18 

let. Obravnavali smo 21 povzročiteljev nasilja v družini.  

CSD je obravnaval v letu 2017 manj od polovice žrtev nasilja, ki se je pričela obravnava v letu 2017. V 

večini primerov, kjer so bile žrtve mladoletni otroci, je prevladovalo zanemarjanje skrbi za otroke s strani 

staršev, sledilo mu je fizično nasilje nad otroki in v 3 primerih spolno nasilje nad otrokom. Kar v treh 

primerih je šlo za obravnavo žrtev otrok nad katerimi so bili domnevno osumljeni dedki.  

Glede ukrepov je bilo izrečenih s strani policije 5 ukrepov prepovedi približevanja in 4 ukrepi po ZPND. 

Pri odraslih žrtvah nasilja sta izstopala psihično in fizično nasilje. Najpogostejši razlog nasilja so težave 

v partnerskih odnosih in posledice zlorabe alkohola. Še vedno prihaja do uporabe fizične sile kot način 

vzgoje. Pri nasilju nad otroki so bile prijave najpogosteje s strani šole, v ostalih primerih pa so bili otroci 

žrtve ob dejstvu, da so bili otroci prisotni pri nasilju nad odraslim enim od staršev. Značilnost je tudi v 

tem poročevalskem obdobju, da je mesec december oz. obdobje okrog novega leta v primerjavi z 

ostalim obdobjem v primerjavi s povprečjem primerov obravnave nasilja, nadpovprečno visok. Odrasle 

žrtve nasilja in povzročitelji nasilja so bili najpogosteje usmerjeni in so se odločili za obravnavo in 

svetovalno pomoč pri Društvu za nenasilno komunikacijo v Ljubljani in Društvu Ženska svetovalnica v 

Ljubljani.  

V okviru obravnav nasilja je bilo na CSD Litija v lanskem letu sklicanih 6 multidisciplinarnih timov (MDT) 

v večini primerov v zvezi z obravnavno mladoletnih žrtev nasilja v družini. Po pomoč so se pri izvajanju 

nalog zaščite žrtev nasilja v družini obračali na regijsko koordinatorico za obravnavo nasilja. 

Sodelovanje centra z ostalimi službami, šole, vrtci, zdravstveni dom, policija, je bilo zelo dobro. Vsi 

našteti so sodelovali v MDT-jih kot posebej pozitivno izpostavljajo sodelovanje z ZD Litija, saj so se tako 

pediatri kot osebni zdravniki uporabnikov, pogosto odzvali vabilom na timski sestanek, na njem aktivno 

sodelovali in se aktivno angažirali pri nudenju pomoči družini. Še vedno dobro in uspešno sodelujejo 

tudi s PP Litija, se pa pozna kadrovska okrnjenost na področju spremljanja nasilja v družini tudi na sami 

policijski postaji, predvsem v manjšem obsegu medsebojnih srečanj kot je bilo to v preteklih letih. 

Na območju CSD Litija, kot tudi v bližnji okolici, še vedno ni na voljo nobenega programa, ki bi nudil 

svetovalno pomoč žrtvam nasilja ali povzročiteljem nasilja. Zato so vse usmerjali v programe, ki so v 

Ljubljani, kjer pa posledično težavo predstavlja preobremenjenost. Vsem uporabnikom so bile na voljo 

storitve znotraj CSD, ki pa se po navadi ne odločajo za sklenitev dogovora o izvajanju storitve. 

Dobrodošli bi bili v lokalnem okolju različni programi svetovalnih pomoči, ki bi ponudili uporabnikom 

večjo možnost izbire in uporabo različnih programov (npr. osebna pomoč, partnersko svetovanje, 

svetovanje žrtvam nasilja, pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju, z motnjami hranjenja, 

svetovanje posameznikom z izkušnjo alkoholizma in njihovim svojcem,…). 

 

c) Interventna služba in naloge v zvezi z izvajanjem ukrepa prepovedi približevanja  

 

Tudi v 2017 so bile naloge regijske interventne službe usmerjene v čim prejšnjo pomoč žrtvam nasilja 

v družini in posredovanje v vseh nujnih ter neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije, predvsem, 

ko je šlo za ogroženost mladoletne osebe, ob izreku ukrepa prepovedi približevanja zaradi nasilja v 

družini oz. ko je bilo potrebno poskrbeti za namestitev žrtve v varno okolje. 

 

Stalno pripravljenost v regijski IS je v letu 2017 zagotavljalo 6 izvajalcev – strokovnih delavcev CSD 

Domžale, in sicer za celotno regijo. V letu 2017 je vseh šest izvajalcev IS opravilo 124 efektivnih ur 

(2016 je bilo efektivnih ur 121,5), ko so bili klicani na intervencijo s strani policije. V letu 2017 je bilo v 

okviru regije skupno opravljenih 69 intervencij, od tega je bilo v času delovanja IS (izven poslovnega 

časa CSD) izrečenih 34 ukrepov PP (lani 29 ukrepov PP) po Zakonu o nalogah in pooblast ilih policije 

(ZNPPol), kar predstavlja 83 % vseh izrečenih UPP v regiji. V Obljubljanski 1 regiji je bilo v letu 2017 s 

strani policije izrečenih vsega skupaj 41 ukrepov prepovedi približevanja. 
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Razlog za intervencijo policije je bil v primerih izreka ukrepa prepovedi približevanja nasilje v družini, 

žrtev nasilja je bila povečini žena oz. zunajzakonska partnerka, nasilje pa je povzročal mož oziroma 

zunajzakonski partner. Razlog za nasilno vedenje je bil povečini: odvisnosti (alkohol, droga), 

ljubosumje, razveza, težave v partnerskih odnosih, finančne težave,… V enem primeru smo 

obravnavali ukrep prepovedi približevanja, ki je bil izrečen mladoletnemu povzročitelju nasilja, ker je 

izvajal nasilje do svojih staršev.  

 

Prevladujoča oblika nasilja je še vedno psihično nasilje (zmerjanje, poniževanje, žalitve, grožnje..) v 

povezavi s fizičnim nasiljem (udarci, porivanje, stiskanje za vrat,..). Žrtve nasilja se večinoma niso 

odločale za umik od doma, če je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja povzročitelju nasilja, če pa 

so se odločile za umik na varno čez noč, so to pomoč poiskale največkrat v okviru svoje socialne mreže 

(sorodniki, starši, polnoletni otroci,…), v manjši meri pa so odšle v varno okolje namestitvene mreže za 

žrtve nasilja (npr. varna hiša, krizni center,..).  

V letu 2017 nismo imeli v obravnavi nobenega primera mladoletnega tujca brez spremstva.  

 

Prikaz intervencij na ravni regije v letu 2017 (in 2016 primerjava) 

V letu 2017 V letu 2016 

Ukrepi PP 34 Ukrepi PP 29 

Mladoletni – druge 

intervencije 

21 Mladoletni 20 

Odrasli – druge 

intervencije 

14 odrasli 20 

SKUPAJ 69 SKUPAJ 69 

Tabela 2- Prikaz intervencij v okviru IS v letu 2017, glede na leto 2016 

 

Podatki o ukrepih prepovedi približevanja po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) 

v letu 2017 

V letu 2017 smo CSD Domžale, Kamnik, Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, skupno 

obravnavali 41 (v letu 2016: 37 UPP) ukrepov prepovedi približevanja po ZNPPol.  

Najvišje število ukrepov, ki so ga odredili policisti policijskih postaj v regiji, je obravnaval CSD Domžale 

in sicer 19 ukrepov prepovedi približevanja, zatem CSD Litija, CSD Kamnik in CSD Trbovlje, ki so 

obravnavali po 5 primerov ukrepa prepovedi približevanja, CSD Hrastnik je obravnaval 4 ukrepe 

prepovedi približevanja in CSD Zagorje ob Savi 3 ukrepe prepovedi približevanja. Kar zadeva čas 

izreka ukrepa, so bili ukrepi kar v 83 % izrečeni v času zunaj poslovnega časa CSD (34 ukrepov), 

informacijo o izrečenem ukrepu prepovedi približevanja je prejela interventna služba, ki je takoj 

vzpostavila kontakt z žrtvijo nasilja in ji nudila potrebno pomoč v okviru storitve PSP oz. po potrebi 

urejala njeno namestitev v varno okolje. Nadaljnjo pomoč žrtvi je po podanem poročilu IS prevzel 

krajevno pristojni CSD. 

 

Informacijo 

UPP je CSD 

prejel 

Domžale Kamnik Litija Zagorje ob 

Savi 

Trbovlje Hrastnik skupaj 

v poslovnem 

času 

 

1 

 

 1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 1 

 

7 

 v interventni 

službi 

 

18 

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

3 

 

 3 

  

34 

Skupaj 19 5 5  3 5  4 41 
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(primerjava z 

letom 2016) 

 

(13) 

 

(7) 

 

(8)  

 

(3) 

 

(5) 

 

 (1) 

 

(37) 

Tabela 3 - Izrečeni ukrepi prepovedi približevanja po ZNPP v letu 2017 

Podobno kot v preteklih letih, je bil tudi v letu 2017 povzročitelj nasilja, kateremu je bil izrečen ukrep 

prepovedi približevanja, običajno moški (mož, zunajzakonski partner, bivši partner, odrasel otrok) v 

odnosu do žene, zunajzakonske partnerice, bivše partnerke, matere oz. očeta. V večini primerov je šlo 

kombinacijo psihičnega in fizičnega nasilja, kot vzrok nasilja s strani povzročitelja, pa je bila največkrat 

navedena zloraba alkohola v kombinaciji z nerešenimi partnerskimi odnosi in postopek razveze, 

ljubosumje, zloraba drog, dolgotrajno nasilje,.. Poleg odraslih oseb so bili v večini primerov posredni 

oškodovanci oz. žrtve nasilja tudi mladoletni otroci, ki živijo v okolju, kjer se izvaja nasilje in so po izreku 

ukrepa prepovedi ostali z materjo doma oz. odšli z njo drugam na varno (k sorodnikom, VH, prijateljem.). 

  

CSD NASILJE V DRUŽINI 

(ukrep PP) 

Intervencije v zvezi z 

MLAD. OSEBAMI 

DRUGO (odrasli, 

kaz.ovadba nasilje v 

družini, kršitve JRM, 

pogrešana oseba,..) 

DOMŽALE 18 13 7 

KAMNIK 4 0 0 

LITIJA 4 5 4 

ZAGORJE OB SAVI 2 2 2 

TRBOVLJE 3 1 1 

HRASTNIK 3 0 0 

SKUPAJ 34 21 14 (skupaj : 69 int.) 

Tabela 4 - Intervencije IS po območjih CSD v letu 2017 

V skupno 69 intervencijah, je šlo v 21 primerih zvezi z mladoletnimi osebami povečini za obvestilo 

policije o prijavi suma ogroženosti mladoletne osebe ter obvestilo o prejeti prijavi o pogrešani mladoletni 

osebi (beg od doma). Strokovni delavec IS je bil prisoten pri razgovoru z mladoletnim na PP ter po 

potrebi urejal namestitev otroka v Krizni center za mlade ali v okviru domače socialne mreže. 

 

V drugih intervencijah za odrasle osebe je šlo običajno za situacije, ki jih je policija obravnavala kot 

prijavo kaznivega dejanja nasilja v družini po rednem postopku, obvestili pa so nas tudi o obravnavanih 

2 primerih, kjer je preiskovalni sodnik odredil pridržanje povzročitelja nasilja v družini. 

 

PODATKI NASILJE CSD DOMŽALE, po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini v letu 2017  

 

V letu 2017 smo vodili 17 spisov po nalogah za preprečevanje nasilja v družini nad odraslimi. 

Večina nasilja je evidentirano nad ženskami, dva primera sta bila nasilje nad moškim. 

Nove zadeve v letu 2017  17 

Zaključene     7 

Aktivne      10 

 

Težava, ki jo srečujem na področju dela z žrtvami nasilja je ta, da žrtve želijo spremembe, vendar 

nimajo dovolj moči, da bi te spremembe izpeljale. Pričakovanja žrtev so mnogokrat ta, da bo CSD 

spremenil povzročitelja nasilja, oz. bo CSD uredil, da bo povzročitelja odstranil iz skupnega bivališča. 

Žrtve, tudi če so pripravljene se vključiti v svetovanja še vedno pričakujejo pomoč drugih v smislu 

spremembe vedenja pri povzročitelja. 
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Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj – koordinator za izvrševanje nadomestne kazni 

 

Centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) vodimo postopke v zvezi z izvrševanjem dela v splošno 

korist od leta 2005 dalje, v Obljubljanski regiji 1 od leta 2006 dalje.  

Delo v splošno korist (v nadaljevanju DSK), kot alternativna oblika kazni, se lahko izvaja kot: 

- nadomestna kazen v predkazenskem in kazenskem postopku: 

- kot institut odloženega pregona; 

- v postopku poravnave; 

- kot alternativno izvrševanje kazni zapora do dveh let oziroma plačilo denarne kazni, 

skladno s kazensko zakonodajo. 

- kot nadomestitev plačila globe za prekršek in stroškov postopka v primerih, ko storilec prekrška 

zaradi slabega materialnega stanja oziroma plačilne nesposobnosti, globe ne more plačati.  

 

Junija 2017 je začel veljati Zakon o probaciji (ZPro, Ur. list štev. 27/17), na podlagi katerega se je v 

okviru Ministrstva za pravosodje ustanovila Služba za probacijo, ki bo pričela z delom s 1. 4. 2018. 

Na to službo se bo s CSD preneslo naloge povezane z izvajanje nalog v splošno korist, kot način 

izvršitve kazni zapora ali denarne kazni, ter tudi izvrševanje dela v splošno korist po zakonu, ki ureja 

prekrške. Poleg teh nalog se na Službo za probacijo prenaša tudi izvrševanje pogojne obsodbe z 

varstvenim nadzorstvom in pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom, ki ju prav tako izvajamo CSD. 

V prehodnih določbah (v 2. odst. 45. čl. ZPro) je predvideno prehodno obdobje za prenos nalog, tako 

bomo CSD zgoraj navedene naloge, ki se iztečejo pred 1. oktobrom 2018 izpeljali do izteka naloge oz. 

ukrepa. Ocenjujemo, da bomo CSD skoraj polovico odprtih postopkov izpeljali do konca septembra. 

 

Iz naše regije bo, po podatkih, ki smo jih posredovali službi za probacijo, skupaj prenesenih 56 zadev 

(stanje na dan 31. 1. 2018) in sicer  

       število zadev za prenos 

 na probacijsko službo s 1. 4. 2018  

DSK kot nadomestitev zaporne kazni     26 

DSK po Zakonu o prekrških        6 

varstveno nadzorstvo kot nadomestitev zaporne kazni  21 

pogojni odpust z varstvenim nadzorom       3  

 

Izvajalske organizacije  

 

Trenutno imamo v regiji 108 izvajalskih organizacij. Tri izvajalske organizacije so se v letu 2018 na novo 

vključile. Občasno sodelujemo tudi z izvajalskimi organizacijami zunaj naše regije, kot je npr. Društvo 

Kralji ulice, Šent, Ozara, Stigma idr. 

Mreža izvajalskih organizacij se prav tako prenaša v službo za probacijo. Ministrstvo za pravosodje bo 

na podlagi seznama, ki smo ga pripravili regijski koordinatorji, z izvajalskimi organizacijami, ki jih je v 

celi Sloveniji 1200, podpisalo nove pogodbe.  

 

Tabela 5 

CSD  Št. izvajalskih organizacij v letu 2017  

CSD DOMŽALE 38  

CSD HRASTNIK 8  

CSD KAMNIK 16  

CSD LITIJA 15  
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CSD TRBOVLJE 17  

CSD ZAGORJE OB Savi  14  

skupaj regija  108  

    

Analiza stanja izvajanja dela DSK v regiji 1: 

 

Tudi v letu 2017 beležimo upad števila vodenih postopkov v zvezi z delom v splošno korist, v primerjavi 

z letom 2016 (indeks na preteklo leto znaša od 0,9 do 0,7 za posamezen CSD. Glej tabelo 2.) 

V letu 2016 smo v regiji prejeli skupno 91 novih zadev, zaključenih je bilo 115 zadev, skupaj je bilo 

vodenih 241 zadev.  

V rahlem porastu je spet število vodenih postopkov v predkazenskem postopku.  

Povečuje se število zadev, ki jih vodimo kot nadomestitev zaporne kazni. Več kot polovica novih 

postopkov v zvezi z DSK je v letu 2017 vodenih po kazenski zakonodaji, kot nadomestitev zaporne 

kazni.  

Tudi število prekrškovnih zadev je glede na preteklo leto v rahlem porastu. Kot smo že v letu 2016 

ugotavljali, je odprava uklonilnega zapora bistveno zmanjšala število zahtevkov za nadomestitev plačila 

globe za prekršek z delom v splošno korist. Novega – nadomestnega zapora – pa okrajna sodišča v 

prekrškovnih zadevah sploh še niso začela izrekati.  

 

Tabela 6: Statistični podatki za regijo za leto 2017 (Vir: IS CSD 1: sklop BSP) 

 

  nove 2017 zaključene 

vodene skupaj   

v letu 2016  
vodene 

2017 indeks 

CSD DOMŽALE           

odloženi pregon 6 5 3 6 2,00 

nadomestna kazen/prekrški  29 20 47 39 0,83 

skupaj  35 25 50 45 0,90 

CSD HRASTNIK           

odloženi pregon 4 1 5 7 1,40 

nadomestna kazen/prekrški  2 0 5 2 0,40 

skupaj  6 1 10 9 0,90 

CSD KAMNIK           

odloženi pregon 5 3 6 6 1,00 

nadomestna kazen/prekrški  10 14 46 32 0,70 

skupaj  15 17 52 38 0,73 

CSD LITIJA           

odloženi pregon 1 2 4 2 0,50 

nadomestna kazen/prekrški  11 10 26 20 0,77 

skupaj  12 12 30 22 0,73 
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CSD TRBOVLJE           

odloženi pregon 0 0 1 0 0,00 

nadomestna kazen/prekrški  19 23 39 36 0,92 

skupaj  19 23 40 36 0,90 

CSD ZAGORJE ob Savi            

odloženi pregon 0 0 1 0 0,00 

nadomestna kazen/prekrški  4 37 130 91 0,70 

skupaj  4 37 131 91 0,69 

           

SKUPAJ REGIJA           

odloženi pregon 16 11 20 21 1,05 

nadomestna kazen/prekrški  75 104 293 220 0,75 

SKUPAJ  91 115 313 241 0,77 

      

 

 

Graf 2: 

 

 

 

Od 91 novih prejetih zadev smo vodili 16 primerov odloženega pregona in najmanj 43 primerov 

nadomestne kazni, kar je slaba polovica vseh novih zadev, ki smo jih prejeli v letu 2017. 

Kandidati, ki delo opravljajo, so za delo bolj motivirani, kot v preteklih letih, ko so se zlasti storilci 

prekrškov, z zahtevki za opravljanje dela v splošno korist, kot nadomestitev globe za prekršek, le izmikali 

plačilu globe in uklonilnemu zaporu. 
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V letu 2017 je največ novih zadev prejel CSD Domžale 35; 19 novih zadev je prejel CSD Trbovlje ter 15 

novih zadev CSD Kamnik.  

 

DSK, ki smo ga CSD vodili v preteklem letu, se je večinoma izvajalo kot nadomestitev zaporne kazni. Ti 

postopki zahtevajo več strokovnega dela, tako pri izbiri primerne izvajalske organizacije, kot tudi pri 

samem rednem spremljanju obsojencev pri opravljanju dela.  

 

V postopku nadomestitve zaporne kazni z delom v splošno korist, sodišče izreka večje število ur, celo 

do 1460 ur za eno kaznivo dejanje. (En dan zapora je dve uri dela v splošno korist.). 

Velika večina obsojenih oseb mora opraviti od 600 do 1000 ur dela v splošno korist. Taka napotena 

oseba lahko tudi za leto dni, ali več, zasede eno od manjših izvajalskih organizacij, saj mora obsojenec 

delo v splošno korist opraviti najkasneje v dveh letih.  

 

Kot smo že v preteklosti ugotavljali, tako veliko število ur dela v splošno korist prinaša nove težave pri 

iskanju primerne izvajalske organizacije. Še zlasti nastane težava v primerih, ko je obsojena oseba 

redno zaposlena, saj v kazenskem zakoniku določa, da mora CSD obsojenim osebam zagotoviti delo v 

okviru razpoložljivih del, s tem da upošteva obsojenčevo strokovno znanje in sposobnosti, ter tudi tiste 

njegove nujne interese glede neodložljivih družinskih, izobraževalnih ali poklicnih obveznosti, katerih 

neupoštevanje bi povzročilo težko popravljivo ali nepopravljivo škodo za uresničevanje teh obveznosti 

(86. člen KZ 1). 

V regiji ostaja problem pri iskanju ustrezne izvajalske organizacije za napotene osebe, ki imajo težave 

z odvisnostjo od alkohola in nedovoljenih substanc ter za uporabnike substitucijske terapije. Prav tako 

ostaja težava pri iskanju ustrezne izvajalske organizacije za obsojence, glede na to, da je v mreži 

izvajalskih organizacij veliko šol in vrtcev, ki praviloma napotenih oseb po kaznivem dejanju ne 

sprejemajo.  

Z dobrim sodelovanjem z izvajalskimi organizacijami in predvsem dobro predstavitvijo napotenega 

kandidata se strokovni delavci poskušamo izogniti morebitnim zapletom. V enajstih letih izvajanja dela 

v splošno korist smo centri za socialno delo prav z dobrim sodelovanjem z izvajalskimi organizacijami 

postavili temelje izvajanju alternativne kazni, ki jo bo izvajala nova Služba za probacijo. Prednost CSD 

je pri izvajanju teh nalog je predvsem v tem, da so nam napotene osebe večinoma poznane in da smo 

za vsako napoteno osebo poizkušali najti izvajalsko organizacijo, kjer se je napoteni kandidat lahko 

izkazal in opravil delo, ki je bilo, vsaj v minimalnem obsegu, tudi v korist izvajalske organizacije oz. v 

obojestransko zadovoljstvo. Izvajalske organizacije so nam pri tej izbiri zaupale. Tak odnos smo z 

dobrim sodelovanjem gradili dobrih deset let.  

  

 

Penalna in postpenalna obravnava  

V letu 2017 je CSD obravnaval 27 oseb (od 30-ih), ki so na prestajanju zaporne kazni. Od teh je 16 

novih obsojencev, ki so v letu 2017 začeli prestajati zaporno kazen in so se strinjali s sodelovanjem s 

CSD. V zavode za prestajanje zaporne kazni je bilo poslanih 27 poročil, kar za 80 % več kot v preteklem 

letu. Trije obsojenci niso želeli sodelovanja s CSD.  

 

Po spremembi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ZIKS – tj. 37., 80. in 109. člena Zakona o 

izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS) – smo centri za socialno delo upravičeni do podatkov o namestitvi, 

premestitvi in odpustu obsojencev iz zavodov za prestajanje zaporne kazni, ki so državljani Slovenije in 

ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na našem območju. Pred tem smo te podatke prejeli le v primeru, 

da so obsojenci za to podali pisno soglasje ob pripravi individualnega načrta. Ta informacija naj bi 

onemogočila manipuliranje in neopravičeno prejemanje denarne socialne pomoči tistim obsojencem, ki 

so bili pred nastopom zaporne kazni prejemniki denarne socialne pomoči ter upravičeni do osnovnega 

in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V treh primerih smo nudili pomoč družini med prestajanjem 

zaporne kazni. 
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Od leta 2015 dalje Centri za socialno delo odločamo tudi o pravici do izredne denarne socialne pomoči 

obsojencu pred odpustom iz zavoda. Izredno denarno pomoč uveljavlja obsojenec, ki je brez lastnih 

sredstev. Največkrat v vlogah obsojenci zaprosijo za pomoč pri kritju najemnine ter za osnovno 

preživetje. Za izredno denarno pomoč ob odpustu zaprosi večina obsojencev. 

          

Varstveno nadzorstvo  

V preteklem letu smo skupaj vodili 18 varstvenih nadzorov, od teh smo prejeli šest novih zadev. Šest 

zadev je bilo v letu 2017 zaključenih. V 17 primerih je šlo za pogojno obsodbo z varstvenim nadzorom 

in za en pogojni odpust z varstvenim nadzorom. Varstveno nadzorstvo se v letu 2018 prenaša na novo 

probacijsko službo, ki bo pričela z delom 1. 4. 2018. Na CSD bomo do oktobra vodili le še tista 

nadzorstva, ki se bodo zaključila pred 1. 10. 2018. Na službo za probacijo bo prenesenih osem 

varstvenih nadzorstev.  

  

Varstvo invalidov po ZDVDTP  

To področje ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno in najtežje telesno 

prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo. 

Družba za te osebe ureja različne oblike družbenega varstvo in sicer varstvo v splošnih ali posebnih 

socialnih zavodih (dnevno varstvo, občasno varstvo z nastanitvijo in oskrbo v zavodu, stalno varstvo z 

nastanitvijo in oskrbo v zavodu), varstvo v drugi družini, nadomestilo za invalidnosti in dodatek za tujo 

nego in pomoč. 

V letu 2017 smo na podlagi dopisa MDDSZ, o sprejetem sklepu o valorizaciji nadomestil za invalidnost 

in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč, za vse vodene osebe s statusom invalida, izdali nove 

odločbe po uradni dolžnosti. 

 

Varstvo odraslih oseb 

S področja varstva odraslih oseb je bilo iz prejšnjih let v obravnavi 18 primerov, deset se jih je zaključilo. 

V petih mesecih dela, tj. do 31.12.2017 smo pričeli z obravnavo še 30 novih primerov, od tega sta bila 

dva specifična, saj je pri prvem šlo za deložacijo dveh zakoncev, udeležili smo se strokovnega sestanka 

pri MDDSZ, ki vodi pilotni projekt podpore in pomoči prisilno izseljenim družinam, drugi primer, ki je še 

v fazi reševanja, pa je vezan na problematiko brezdomstva in sprejema v psihiatrično ustanovo brez 

privolitve. Preostale zadeve so vezane na pomoč pri urejanje institucionalnega varstva in posredovanju 

ustreznih konkretnih informacij glede obstoječih možnih oblik pomoči v okviru soc. varstvenih storitev 

(PND, privozov obrokov…)  

 

Varstvo gluhih oseb 

V 2017 smo obravnavali 29 oseb, ki jim je priznana pravica do tolmača na podlagi Zakona o uporabi 

slovenskega znakovnega jezika. Vsem upravičencem smo posredovali ustrezno število vavčerjev za 

leto 2018.  

 

Skrbništvo (podajanje predlogov za odvzem poslovne sposobnosti na sodišče, imenovanje 

začasnih skrbnikov, imenovanje stalnih skrbnikov, skrbnik za poseben primer, spremljanje 

skrbništva in izdaja pooblastil) 

 

Delo na področju skrbništva je zajemalo delo na področju javnih pooblastil, predvsem vodenje 

postopkov za postavitev skrbnika za poseben primer odrasli osebi v skladu s 211. čl. ZZZDR, vodenje 

postopkov za postavitev skrbnika za poseben primer mladoletni osebi v skladu s 213. čl. ZZZDR, 

odločanje o odtujitvi ali obremenitvi otrokovega premoženja v skladu s 111. členom ZZZDR ter vodenje 

postopkov za odobritev pravnega posla skrbniku ali skrbniku za poseben primer v skladu s 191. čl. 

ZZZDR.  

Večina upravnih zadev obravnavanih v letu 2017 se je nanašala na postavitev skrbnika za poseben 

primer odrasli osebi v skladu s 211. čl. ZZZDR (skupaj približno 100 zadev), kar že več let predstavlja 

približno polovico vseh obravnavanih zadev v tekočem koledarskem letu. Pri obravnavi skrbništva za 
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poseben primer odrasli osebi prevladujejo naloge urejanja domskega varstva odrasli osebi, v nekaterih 

primerih gre za postavitev skrbnika za poseben primer odrasli osebi za zastopanje v postopkih na 

sodišču ali za zastopanje pri sklenitvi pravnih poslov (pogodbe o služnosti, drugi pravni posli).  

Prav tako pogosto obravnavana tematika v letu 2017 je bilo področje odobritve pravnih poslov skrbniku 

ali skrbniku za poseben primer v skladu s 191. členom ZZZDR. CSD Domžale je v letu 2017 obravnaval 

20 takšnih zadev. Večina upravnih postopkov, ki se nanašajo na to javno pooblastilo je zajemala 

odobritve sklenjenih dednih dogovorov ali sporazumom o delitvi zapuščine v zapuščinskem postopku, 

ki so jih v imenu varovancev sklenili skrbniki za poseben primer mladoletni osebi. Ostali obravnavi 

upravni postopki so se nanašali na odobritve pravnih poslov, ki so jih skrbniki sklenili v imenu 

varovancev, odobritev prodaje delnic varovancev in podobno. V letu 2017 so izstopali predvsem primeri 

prodaje nepremičnega premoženja varovancev, pri katerih je CSD Domžale zahteval tekom 

ugotovitvenega postopka tako cenilno poročilo o ugotovljeni vrednosti nepremičnine (ki je bila v večini 

postopkov nižja od ocene vrednosti nepremičnine po oceni GURS-a) ter sklenitev pravnega posla v 

obliki notarskega zapisa v skladu z določili 47. člena Zakona o notariatu. Skrbniki so predložili pravne 

posle v odobritev predvsem iz razlogov zagotovitve denarnih sredstev za preživljanje varovancev 

(pridobitve sredstev za plačilo domske oskrbe, nakup druge manjše nepremičnine in podobno).    

CSD Domžale v letu 2017 opravljal tudi neposredno izvajanje skrbniških nalog v več skrbniških zadevah, 

to je opravljanje nalog skrbnika za poseben primer odrasli osebi, kateri je bil imenovan za skrbnika za 

poseben primer CSD Domžale po uradni dolžnosti. Gre za neposredno izvajanje skrbništva za poseben 

primer več kot šestim varovancem. Delo v okviru neposrednega izvajanja skrbniških nalog je obsegalo 

predvsem urejanje finančnih zadev za varovance (plačilo domske oskrbe, plačilo ostalih stroškov po 

položnicah, dvigovanje denarnih sredstev za izplačilo žepnine za varovance, obiski varovancev v 

domski oskrbi, poplačilo nastalih dolgov, razdeljevanje žepnine in podobno).  

 

V letu 2017 je bilo redno spremljanih preko 80 zadev glede skrbništva za poseben primer odraslih, delo 

pa je obsegalo vabljenje skrbnikov k podaji skrbniškega poročila, obravnavo in preučitev podanih 

skrbniških poročil, odobritev nagrad skrbnikom za poseben primer in podobno. V letu 2017 je bilo 

zaključenih preko šest postopkov za odvzem poslovne sposobnosti odrasli osebi. Pri imenovanju 

stalnega skrbnika odrasli osebi je bilo potrebno urediti tudi popis premoženja varovancem.   

Pri delu na področju skrbništva za poseben primer odraslim osebam in odobritvah pravnih poslov za 

odrasle opažamo, da se pojavlja problematika pri starejših osebah v zvezi z namestitvijo in plačevanjem 

institucionalne oskrbe zanje. Nekateri svojci se raje odločajo za oskrbo v domačem okolju in pomoč na 

domu, razvoz kosil, kot za domsko oskrbo, čeprav bi bila glede na zdravstveno stanje varovanca 

primernejša in ustreznejša namestitev v institucionalno varstvo. Največkrat je razlog nezmožnost plačila 

institucionalnega varstva s strani svojcev, kljub temu, da ima starejša oseba svojo pokojnino.  

 

V letu 2017 se je za 17 varovancev neposredno izvajalo skrbniške naloge (2 novi zadevi v letu 2017).  
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Tabela 7 - Poročilo po opravilih za CSD za obdobje 01.01.2017 do 30.1.2017 

 

Oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev 

 

CSD je na podlagi vloge oziroma po uradni dolžnosti odločal v 634 zadevah oprostitev plačila socialno 

varstvenih storitev. Trenutno je aktivnih zadev 137, od tega 130 oprostitev plačila institucionalnega 

varstva in 7 postopkov oprostitve plačila storitve pomoč na domu.  

 

Na območju CSD Domžale je trenutno 20 družinskih pomočnikov, ki nudijo pomoč invalidnim osebam. 

V letu 2017 je bilo po uradni dolžnosti odločeno o oprostitvi plačila v postopkih za uveljavljanje pravice 

do izbire družinskega pomočnika v 19 primerih. Izvedeni so bili 3 novi postopki pridobitve statusa 

družinskega pomočnika, od tega je 1 postopek aktualen. 

Na področju vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji je CSD odločal v 4 postopkih.  

 

Delo v skupnosti 

 

Obravnava v skupnosti je postopek izvajanja socialnovarstvenih, zdravstvenih ali drugih storitev in 

programov pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani 

obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju 

življenjskih razmer in vključevanje v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. V letu 2017 smo 

vodili 34 obravnav. Sodelovanje poteka s koordinatorico iz CSD Kamnik, go. Sandro Štupar. 
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2.4 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 

 

Očetovstva  

 

V letu 2017 smo vodili 296 zadev v zvezi z urejanjem očetovstva, kar je 16 % manj kot v letu 2016. 

Očetovstvo bodoči starši večinoma urejajo pred rojstvom. Večina uredi očetovstvo za zunajzakonskega 

otroka na CSD, nekaj tudi na upravni enoti, kar je bila leto dni pred tem izjema. Za 295 otrok je bilo v 

letu 2017 priznanje očetovstva urejeno na CSD.  

 

Družinsko in/ali partnersko svetovanje 

 

Na področju družinskih razmerij, ki obsegajo delo na področju varstva otrok in družine izvajamo:  

 

- Javna pooblastila in naloge kot svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze, urejanje 

razmerij med starši in otroki kot predhodno družinsko posredovanje in v sodnih postopkih pomoč 

staršem pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji otrok, stikih in preživnini v smislu oblikovanja 

mnenja glede starševskih vprašanj ter (ločeno) urejanje stikov kot predhodno družinsko 

posredovanje in v okviru sodnega postopka. 

 

- postopke predhodnega družinskega posredovanja – ob razpadu partnerskih skupnosti, pred 

vložitvijo predloga na sodišče, in kjer se urejajo vprašanja zaupanje v vzgojo in varstvo, stiki in 

preživnina 

- postopke urejanja starševskih vprašanj, tj. zaupanja v vzgojo in varstvo, stikov in preživnine, 

spremembe osebnega imena, ob razpadu partnerskih skupnosti.  

- urejanje stikov kot samostojnega vprašanja v sodnem postopku, kot tudi vsa urejanja stikov kot 

predhodna družinska posredovanja, na pobudo uporabnikov, pred vložitvijo predloga na 

sodišče, v primerih, ko so stiki že določeni ali tudi ne. 

- svetovalni pogovori ob razvezi. V letu 2017 opažamo porast števila zadev i9n sicer kar 16 razvez 

več kot v letu 2016.. 

 

Opažamo tudi povečanje števila zadev na področju partnerskega in družinskega svetovanja. Postopki 

so številnejši in tudi obravnave so po vsebini vse bolj zahtevne (več pogovorov, več srečanj..) Vse večja 

so tudi pričakovanja uporabnikov storitev.  

Strokovni delavci pri vodenju postopkov ugotavljajo veliko potrebo po delu v paru, ki ga občasno 

prakticiramo, ob najbolj zahtevnih zadevah. Ker to ni standardni postopek, je včasih težko uskladiti 

termine skupnih pogovorov s sodelavci; težko je koordinirati skupne obiske na domu, ipd. Sodišča pa 

tudi pri najbolj zahtevnih primerih pričakujejo poročila v zelo kratkih rokih.  

 

Svetovalni pogovor ob prenehanju zakonske zveze: vodenih 60 zadev (indeks na preteklo leto 1,25) 

 

Predhodno družinsko posredovanje:  

- predhodno družinsko posredovanje - stiki: 133 zadev (indeks na preteklo leto 2,11) 

- predhodno družinsko posredovanje- zaupanje v vzgojo in varstvo: 60 zadev ( indeks 2,00) 

- predhodno družinsko posredovanje – urejanje preživnine: 59 zadev (indeks na preteklo leto 2,11 

- izdelava mnenja v sporu med starši glede spremembe osebnega imena: 4 zadeve  

 

Pomoč v sodnih postopkih:  

- pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih – preživljanje: 150 zadev Indeks 1,03) 

- pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih- zaupanje v vzgojo in varstvo: 151 zadev 

( indeks na preteklo leto 1,06) 

- pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih – stiki: 169 zadev ( indeks 1,06) 

- pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih – sprememba imena: 2 zadevi 
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- stiki pod nadzorom: 4 zadeve ( indeks na preteklo leto 0,67) 

 

 

 Preživnine 

CSD vodi evidenco preživnin, ki so urejene z izvršljivim naslovom, in ki se enkrat letno usklajujejo z 

indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Uskladitev se praviloma opravi meseca 

marca, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, od katerega je 

bila preživnina nazadnje določena ali usklajena. Količnik uskladitve preživnin objavi minister, pristojen 

za družino, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Preživnine so se v letu 2017 zvišale za 2,3 %. 

 

V letu 2017 smo vodili 1734 preživninskih zadev. Prejeli smo 143 novih preživnin, 116 zadev je bilo 

zaključenih.  

 

VIŠINA PREŽIVNIN:  

najvišja preživnina znaša   973,95 EUR 

najnižja        6,86 EUR 

povprečna       156,01 EUR. 

Najvišja preživnina je bila določena s sodno poravnavo. 

  

Največ preživninskih upravičencev prejema preživnino v višini: 

 

od 120 EUR do 200 EUR mesečno:   753 upravičencev. 

od 80 EUR do 120 EUR mesečno:   431 upravičencev 

od 200 EUR do 400 EUR mesečno:   343 upravičencev  

več kot 400 EUR mesečno prejema:    33 upravičencev 

 

Starost preživninskih upravičencev: 

 

 0–18 let       71% 

18–26 let       27% 

ostalo        2% 

 

Zavezanci za preživnino so v 86 % očetje, v 13 % matere. 

V 14 % so mladoletni otroci zaupani v vzgojo in varstvo obema staršema. 

V 59 % je zakoniti zastopnik preživninskega upravičenca mama, v 9 % oče.  

  

Tabela 8: Višina povprečne preživnine glede na starost upravičenca  

  

starost število povprečje 

do 6 let 113 151,45 

6–14 let 606 158,36 

14–18 let 463 156,76 

Nad 18 let (šolajoč) 440 155,84 

Nad 18 let (trenutno neveljavno PŠ) 107 148,11 

Nad 18 let (pod. rod. pravica) 5 90,02 

Skupaj 1734 156,01 

   

Le mladoletni upravičenci lahko prejemajo nadomestilo preživnine iz jamstvenega sklada (v 

nadaljevanju JPS). Konec leta 2017 je iz JPS prejelo nadomestilo preživnine 155 otrok, kar pomeni, da 



Poročilo o delu strokovnih delavcev 2017 

Stran 24 / 39 
 

kar 20 % mladoletnih preživninskih upravičencev ne prejema preživnine v dogovorjeni višini, ampak 

prejemajo le nadomestilo v višini nadomestila, to je: 

do 6. leta  74,13 EUR 

do 14. leta  81,53 EUR 

do 18. leta   96,36 EUR 

V večini primerov so neplačniki preživnine očetje. Polnoletnim preživninskim upravičencem nadomestilo 

iz preživninskega sklada ne pripada. Ostane jim le sodna izvršba, ki je večinoma neuspešna.  

 

Tudi v letu 2017 ostaja težava v zvezi z ažuriranju šolskih potrdil za polnoletne preživninske 

upravičence, saj Informacijska sistema IS CSD 1 in IS CSD 2 med seboj nista povezana. Ker ni prenosa 

šolskih potrdil iz enega informacijskega sklopa v drugega, se pojavljajo težave ne le evidenci aktivnih 

preživnin, ki jo vodi center, ampak tudi pri prenosu preživnin za polnoletne preživninske upravičence pri 

uveljavljanju pravic po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Od septembra dalje (dijaki) oz. 

od oktobra dalje (študentje) nimajo več vpisanega veljavnega statusa, ker ni prenesenih šolskih potrdil 

za novo šolsko leto. V letu 2017 je bil prenos podatkov iz uradne evidence vzgoje in izobraževanja 

opravljen konec decembra 2017.  Glede prinašanja šolskih potrdil zakon o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih določa, da so preživninski upravičenci po osemnajstem letu starosti, v kolikor se šolajo, dolžni 

predložiti novo šolsko potrdilo do konca meseca januarja.  

 

 

Posebno varstvo otrok in mladostnikov 

 

Posebno varstvo otrok in mladostnikov obsega javna pooblastila ukrepov CSD za varstvo otrok, in sicer:  

 ukrepov za vzgojo in varstvo otrok ter njihovih pravic in koristi  

 odvzem otroka  

 obravnava otrok in mladoletnikov s težavami v odraščanju (izven sodnega postopka oz. brez 

kaznivega dejanja) 

 

Ukrepi za vzgojo in varstvo otrok se izvajajo po 119. členu ZZZDR. Obsegajo javna pooblastila in naloge, 

kjer se preverjajo pogoji za rast in razvoj mladoletnih otrok, preverja se ogroženost otrok in ustrezno 

izvajanje roditeljskih dolžnosti. V postopku se spremlja psihofizični razvoj otrok, ki živijo v neugodnih 

življenjskih razmerah, ali pri katerih je domnevno ogrožen njihov razvoj.  

Delo poteka v skladu s splošnim pooblastilom CSD, kadar se ugotovi, da je postopek obravnave družine 

potreben zaradi varstva otrokovih pravic in koristi. Gre za ukrepe, ki jih CSD izvaja na način, da bodo 

starši in otroci najmanj prizadeti, pa bo vendar z njimi dosežen želeni učinek, kar pomeni zagotovitev 

otrokove koristi (svetovanje staršem, opozarjanje staršev na napake pri vzgoji in oskrbi otroka, napotitve 

staršev in otrok v vzgojno, zdravstveno, socialno ali svetovalno institucijo, izvajanje nadzora nad 

izvrševanjem roditeljske pravice, pomoč staršem pri urejanju življenjskih razmer…). Poudarek je na 

svetovalnem delu z družino, urejanju odnosov v družini in zaščiti pravic, koristi in interesov mladoletnih 

otrok, kadar gre za sum na kakršnokoli obliko nasilja, zanemarjanja, ogroženosti ali sum na neustrezno 

ravnanje z otrokom. Delo z družino je usmerjeno podporo staršev pri prepoznavanju težav, v skupno 

iskanje možnosti za reševanje odnosov v družini in drugih socialnih stisk in težav, ter v podporo pri 

sprejemanju drugih vzorcev vedenja, pa tudi v usposobitev staršev za premagovanje težav in iskanje 

drugih rešitev za izboljšanje pogojev v družini.  

 

V kolikor se v okviru ugotovitvenega postopka javnih pooblastil oz. dela z družino prepozna ogroženost 

otroka v matičnem okolju, pa CSD starše opozori na kazensko odgovornost in po uradni dolžnosti uvede 

postopek v zaščito in varstvo ogroženega otroka ter njegovih pravic in koristi v smislu odvzema otroka 

po 120. členu ZZZDR. CSD ukrep spelje, v kolikor oceni, da je otrok v matičnem okolju ogrožen, ker so 

starši zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo oz. če oceni, da je to v otrokovo korist. Otroka s pravnim 

aktom namesti v rejništvo, ali vzgojni zavod. V večini primerov, ki so bili vodeni na področju ukrepov za 

varstvo otrok, so bili starši in otroci pri urejanju družinskih odnosov in reševanju težav v vedenju in 
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čustvovanju otrok napoteni v ustrezno svetovalno oz. terapevtsko obravnavo. Znotraj CSD jim je 

ponujena pomoč partnerskega svetovanja in osebne pomoči, ki se namenjene osebam v stiski, za otroke 

pa jim je ponujena možnost pogovora z otroki in psihološke diagnostike pri psihologinji CSD ter pomoč 

prostovoljcev socialnega učenja, ki nudijo otrokom učno in psihosocialno pomoč na domovih družin. 

Usmerjeni pa so bili tudi v druge oblike pomoči v svetovalnicah izven CSD (ŠRCD, Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, ZD Domžale, družinski centri, MKZ Rakitna…).  

Pri obravnavi družin poteka medsebojno sodelovanje z drugimi institucijami, pretežno s področja šolstva 

in policije, tudi zdravstva, pravosodnimi organi in nevladnimi organizacijami.  

Na oddelku za varstvo otrok so obravnavani tudi otroci in mladostniki s težavami v odraščanju (brez 

kaznivih dejanj). Obravnava poteka v smislu pomoči mladostniku in staršem pri prepoznavanju in 

reševanju težav, raziskovanje možnosti reševanja težav, zagotavljanje podpore in usmerjanje članov 

družine v razne oblike svetovanja. V kolikor pa se v procesu obravnave družine ugotovi, da je 

mladostnikov nadaljnji razvoj zaradi njegove osebnostne in vedenjske motenosti in neustreznega 

delovanja staršev, ogrožen, pa CSD lahko uvede postopek po uradni dolžnosti v smislu urejanja 

namestitve mladostnika v vzgojni zavod.  

 

Naloge za preprečevanje nasilja v družini pri obravnavi in zaščiti otrok pred nasiljem v družini 

 

V sklopu načrta pomoči žrtvi se za otroka opravi ocena ogroženosti in predvidijo ustrezni ukrepi za delo 

z otrokom in ukrepi v zaščito otroka, v kolikor se oceni, da je potrebno poskrbeti za njegovo varnost. V 

postopku obravnave nasilja v družini se družini nudi strokovna pomoč, predvsem v smislu nudenja 

podpore, zmanjševanja dejavnikov tveganja družine, pa tudi pomoči pri aktiviranju zmogljivosti družine 

za spremembe v ravnanju.  

 

V postopku CSD preverja položaj otroka v družini zaradi suma nasilja v družini in deluje v zaščito otroka 

pred nasiljem v družini z načrtom pomoči, pri čemer tudi sodelovanje z drugimi institucijami, v smislu 

multidisciplinarnega sodelovanja v skladu z določili Zakona o preprečevanju nasilja v družini.  

 

 

Mladoletno prestopništvo 

 

Delovno mesto obsega delo na področju varstva otrok in družine. Znotraj posebnega varstva otrok in 

mladostnikov obsega naslednja javna pooblastila, socialno varstvene storitve in naloge: 

 Obravnava otrok zaradi suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja, 

 Odložen pregon mladoletnika, 

 Obravnava mladoletnika v pred kazenskem postopku, 

 Obravnava mladoletnika v kazenskem postopku in postopku o prekršku, 

 Izvrševanje vzgojnih ukrepov po Kazenskem zakoniku in po Zakonu o prekrških, 

 Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi - oddaja otroka v zavod, 

 Prva socialna pomoč (PSP) 

 Naloge za preprečevanje nasilja v družini – UPP (ukrep prepovedi približevanja) 

 

Mladoletnikom in staršem, ki so vključeni v obravnavo na CSD je na voljo svetovanje in konzultiranje 

bodisi po telefonu, elektronski pošti ali osebno.  

 

V letu 2017 je bilo na tem področju obravnavanih skupno 156 zadev, od tega je bilo v letu 2017 novih 

72 zadev, 84 zadev pa je iz preteklih let.  

 

 

 

 

 



Poročilo o delu strokovnih delavcev 2017 

Stran 26 / 39 
 

Tabela 9: Število zadev s področja mladoletnega prestopništva 

 NOVE 

(2017) 

ZAKLJUČENE VODENE INDEKS 

oddaja otroka v zavod 

 

4 2 11 0,92 

obravnava otrok zaradi suma storitve 

prekrškov ali kaznivih dejanj 

15 11 20 2,50 

obravnava otrok in mladoletnikov s 

težavami v odraščanju (brez KD) 

7 6 11 1,57 

obravnava mladoletnika v pred 

kazenskem postopku (na predlog ODT) 

5 3 5 1,67 

obravnava mladoletnika v kazenskem 

postopku in v postopku o prekršku 

0 24 31 0,55 

obravnava mladoletnika v kazenskem 

postopku 

32 9 40 5,00 

obravnava mladoletnika v postopku o 

prekršku 

2 6 7 1,4 

 vzgojni ukrepi po KZ – namestitev v 

vzgojni zavod 

0 1 1 1 

 vzgojni ukrepi po KZ – prevzgojni dom 2 0 2 0 

 vzgojni ukrepi po KZ – navodila in 

prepovedi 

4 7 9 0,60 

 vzgojni ukrepi po zakonu o prekrških, 

nadzorstvo organa socialnega varstva 

0 0 1 0 

vzgojni ukrepi po KZ – nadzorstvo 

organa socialnega varstva 

1 1 18 1 

 

Pri uporabnikih je zaznati stopnjevanje čustvenih in vedenjskih težav, v nekaterih primerih tudi resno 

osebnostno motenost in različne odvisnosti od psiho aktivnih substanc. Vse naloge znotraj javnih 

pooblastil zahtevajo dalj časa trajajoče spremljanje uporabnika (mladoletnika), njegove družine in po 

potrebi sodelovanje z različnimi institucijami z namenom celovite pomoči uporabniku, kar časovno 

pomeni najmanj 12 mesečno obravnavo.  

 

 Ukrepi za vzgojo in varstvo ogroženih otrok 

Pri obravnavi družine poteka tudi medsebojno sodelovanje z drugimi institucijami, pretežno s področja 

šolstva in policije, zdravstva, pravosodnimi organi in nevladnimi organizacijami, svetovalnicami.  

Znotraj CSD jim je ponujena pomoč partnerskega svetovanja, osebne pomoči, pogovora in diagnostike 

pri psihologinji, pomoč prostovoljca socialnega učenja, vključitev otroka v skupinske dejavnosti, ki se 

vodijo v projektu socialnega učenja,ipd... Vzporedno s tem pa teče postopek po javnih pooblastilih, v 

katerem se v ugotovitvenem postopku zbirajo vsa potrebna dejstva in ugotovitve, ki so podlaga za oceno 

ogroženosti in ukrepanje v zaščito otroka. 

 

V okviru svetovanja staršem, so starši usmerjeni tudi v iskanje možnih oblik pomoči v svetovalnicah 

izven CSD (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, svetovalnica Pogled, MKZ 

Rakitna, klinični psiholog ZD Domžale, družinski centri, ŠRCD, …). napoteni so tudi v ustrezno 

svetovalno oz. terapevtsko obravnavo.  

 

V letu 2017 je bilo vodenih 17 zadev s področja ukrepov za zaščito in varstvo mladoletnih otrok: 

En otrok je bil nameščen v stanovanjsko skupino v soglasju z mamo, ena zadeva je bila prenesena na 

drug CSD, zaradi spremembe krajevne pristojnost, dva otroka sta bila nameščena v rejniško družino z 

odvzemom staršema; en otrok je bil nameščen v rejniško družino v soglasju s starši; trije postopki so 

bili zaključeni s sklepom o ustavitvi postopka 
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Tabela 10: Število zadev s področja ukrepov za zaščito in varstvo otrok 

 Nove zadeve v letu 

2017 

Zaključene 

zadeve v 2017 

Skupaj vodenih 

zadev v letu 2017 

Ukrepi za vzgojo in 

varstvo 

10 5 16 

SKUPAJ 10 5 16 

 

 

V letu 2017 je bilo v zadevah ukrepov za zaščito koristi otrok po 120. in 121. členu ZZZDR, opravljenih 

več ustnih obravnav v skladu s 87.a členom Zakona o socialnem varstvu. CSD Domžale je v letu 2017 

vodil tudi več postopkov namestitve oziroma odpusta mladoletnih otrok v/iz vzgojni(-ega) zavod(-a) na 

podlagi odločbe centra za socialno delo. V letu 2017 se je urejala ena namestitev v vzgojni zavod na 

podlagi odločbe. 

 

Področje rejništva, stalnega skrbništva mladoletnih in postopkov posvojitev 

 

Rejništvo 

 

V letu 2017 smo spremljali in obravnavali skupno 25 otrok in mladostnikov s stalnim prebivališčem na 

območju občin Domžale, Lukovice in Mengša, od tega je šest novih rejniških zadev.  

 

Obravnavo otrok smo vodili v skladu z zahtevami zakonodaje ZIRD in skladno s Pravilnikom o pogojih 

in postopkih za izvajanje zakona. Tako smo za vse otroke organizirali IPS najmanj enkrat letno, če se 

je izkazala potreba in so nastopile določene težave, predvsem v zvezi s stiki, ali v situacijah, ko je 

pobuda prišla s strani drugih udeleženih v skupnem projektu, bodisi s strani rejnikov, staršev, šole. V 

takih primerih sem projektno skupino sklicala tudi večkrat letno. V letu 2017 je bilo sklicanih in 

organiziranih skupno 8 IPS. 

 

Težave s katerimi se srečujem pri svojem delu: 

- neodzivnost in ne-sodelovanje posameznih matičnih družin-staršev pri ustvarjanju razmer za 

spremembe in ukinitev rejništva 

- problemi v povezavi z dogovori o ustrezni obliki stikov med otrokom in matičnimi starši  

Delo z matično družino: 

Vsaka družina je v svojem delovanju, kot tudi v sposobnostih premagovanja težav s katerimi se sooča, 

specifična. Zato tudi ni utrjenih pravil dela z njimi. Problemi s katerimi starši prihajajo na center so 

večplastni (psiho-socialni, sociološki, medosebni…) in se med seboj prepletajo, zaradi česar je delo z 

njimi specifično in vedno znova unikatno. Soočanje družin s spremembami je zahtevno opravilo in 

prekinjanje dotedanjih utečenih vzorcev v družinskem sistemu je dolgotrajen proces, ki vedno ne pripelje 

do želenega cilja. Pri tem je predvsem pomembno predhodno delo z matično družino pred ukrepom 

odvzema, odprta komunikacija z njimi, posredovanje in zapis konkretnih navodil, ki jih morajo opraviti v 

povezavi z nalogami in cilji, ki jih je potrebno realizirati, ter časovno opredeliti in evalvirati.  

Vzporedno z izvajanjem oz. spremljanjem rejništva posameznega otroka poteka vrsta nalog in 

postopkov vezanih na otroka in matično družino, ki morajo biti izvedeni v dobrobit otroka in so potrebni 

za nemoteno izvajanje rejništva: 

- urejanje skrbništva za poseben primer za ureditev preživnine 

- v primeru ogroženosti otroka in neizvajanja starševske skrbi, predlog sodišču za omejitev oz. 

prepoved stikov (1x) in predlog za odvzem starševske skrbi (1x) 

- vodenje podporne skupine oz. skupine za samopomoč rejnicam  

- sodelovanje pri intervizijski skupini za rejništvo, ki se sestaja enkrat mesečno na našem centru. 
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Obravnava otrok v rejništvu je bila izpeljana po zahtevah zakonodaje (ZIRD). Za vse otroke so bile 

organizirane IPS vsaj enkrat letno, organizirane so bile vse IPS ob namestitvi, po prvem mesecu 

rejništva. 

 

IPS je bila sklicana tudi v vseh primerih, kjer so se pojavile težave ali v drugih primerih, ko se je pokazala 

potreba oziroma so sklic zahtevali drugi udeleženi- npr. rejnica, šola, starši.  

 

Vsebinsko največja težava, ki se izkazuje na IPS, je doseči dogovor o ustrezni obliki stikov med otrokom 

in matičnimi starši.  

 

Stiki med otroci in starši potekajo glede na dogovor na IPS, le v primeru enega otroka, so sodno 

določeni, in 2x letno potekajo tudi pod nadzorom CSD v matični družini mame. Za enega otroka poteka 

še postopek na sodišču glede določitve stikov, saj je CSD zaradi težav deklice po stikih, sodišču 

predlagal prekinitev stikov, in jih trenutno otrok nima. 

 

Pri obravnavah otrok sem pri načrtovanju dela smo posebej pozorni na vse potrebe otrok ter na to, da 

se jasno oceni prognoza možnega odhoda nazaj v matično družino. 

Vedno se pogovorimo tudi z otrokom in pridobimo njegovo mnenje za reševanje določene krizne 

situacije in skušam tudi upoštevati njegove želje-upoštevati glas otroka.  

Pri delu z rejenci se izvajajo postopki z vseh področij dela Centra: od skrbništvo za posebni primer, 

urejanja preživnine, urejanje stikov, delovanje v zvezi s sumom nasilja in suma spolne zlorabe s strani 

staršev nad otroki in razni drugi postopki, ki zahtevajo veliko angažiranja v smislu sodelovanja z raznimi 

institucijami in vodenjem postopkov. Seveda pa v takšnih primerih potrebujeta več suporta tudi otrok in 

rejnica.  

Težave nastopajo tudi pri zaključevanju rejništva, saj mladostniki po prenehanju šolanja, vsi ne  

dosežejo ustreznih socialnih veščin za samostojno življenje, nimajo urejenega stanovanjskega 

vprašanja ali pa preprosto zaradi oškodovanosti v razvoju, niso sposobni za samostojno življenje.  

Veliko dela na področju rejništva je posvečenega tudi podpori rejnicam, ki se izvaja v individualnih 

razgovorih, obiskih na domu in na skupinah za samopomoč (vodim eno skupino enkrat mesečno po 

2 uri). 

 

Vključujemo se v intervizijska srečanja članic podskupine 2, Gorenjsko – Zasavska regija , ki potekajo  

v mesecu januarju, marcu, maju juniju, septembru, novembru in decembru.  

V decembru 2017 smo zaključili z vodenjem intervizijske skupine, ki vedno poteka na našem CSD.. 

 

Delo z matično družino poteka selektivno. Več sistematične podpore Centra dobijo družine z ugodnejšo 

prognozo, manj pa je angažiranja pri močno oškodovanih starših s slabo prognozo za urejanje in pri 

starših, ki imajo že dalj časa otroke v rejništvu. Tudi na tem področju bo potrebno več angažiranja, 

predvsem v pravno-formalnem smislu, saj bo potrebno določiti ustrezen status teh družin in jim opredeliti 

določene zahteve ali sankcije, glede na to, da ne izpolnjujejo svojih starševskih nalog.  

Projekt takega dela zahteva ravno tako veliko angažiranja strokovnega delavca in če želimo rezultate 

in zaupanje uporabnika, je v tem projektu potrebno izvajati tako spremljanje, svetovanje, osebno pomoč 

in tudi preverjati izpolnjevanje pogojev, ki so bili staršem postavljeni ob namestitvi v rejništvo.  

 

Potek dela z matično družino je v veliki meri odvisen tudi od predhodnih obravnav matične družine V 

CSD, še preden je bil otrok v rejništvu ter od ocene ogroženosti družine, od vsebine pogojev oziroma 

zahtev, ki jih mora družina izpolniti oziroma spremeniti ter od ocene prognoze rejništva. Vsi starši niso 

pripravljeni sodelovati v programu sanacije lastnih razmer. 

 

V okviru samega izvajanja rejništva pa strokovni delavec opravlja še vrsto zahtevnih strokovnih 

postopkov, ki se tičejo otroka in njegove družine in naj bi bili v korist otroka v rejništvu:  

 - urejanje stikov preko sodišča (predlogi, pričanje. itd.),  

 - postopki v zvezi z zlorabami otrok  
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- razni postopki v zvezi s podporo matični družini,  

- timski sestanki v podporo otroku in matični družini,  

- razni postopki za zaščito otrokovega premoženja,  

- pomoč pri urejanju raznih pravic (štipendija..), 

- urejanja skrbništva za poseben primer za ureditev preživnine 

- urejanje skrbništva za posebni primer v primerih, kadar starši nočejo sodelovati, pa je potrebno 

opraviti določeno opravilo v korist otroku,  

- urejanje premoženjskih razmer (npr. dedovanje po umrlem staršu),  

- sodelovanje z različnimi institucijami,.. 

 

Rejništvo za otroka je timsko delo in kot strokovni delavci vstopamo vstopam v stik z otroki/starši še 

preden je otrok v rejniški družini in ko obstaja le prognoza rejništva, sodelujem pri izboru ustrezne 

rejniške družine, nato spremljam izvajanje rejništva in nudim oporo rejniški družini ter matični družini. 

Nujno je stalno sodelovanje s pravnikom, psihologom in ostalimi delavci s področja družine.  

 

V okviru dela na področju rejništva je tudi administrativno delo z vodenjem raznih evidenc in statistik in 

raznih strokovno - tehničnih opravil kot so: ISCSD, socialna baza podatkov, ZUP, statistika SOC, 

spremljanje izplačil rejnin, spremljanje terminov za podajanje predlogov za zvišanje oziroma znižanje 

prejemkov rejnic, materialnih stroškov rejnine, urejanje preživnine staršem in podobno, veliko je 

beleženja in drugega administrativnega dela.  

 

V okviru področja dela se prepletajo javna pooblastila in storitve, svetovanje, pomoč družini za dom, 

osebna pomoč, skupnostne akcije - skratka vse oblike dejavnosti v okviru CSD. V okviru javnih pooblastil 

izvajam tudi vrsto aktivnosti predvsem v povezavi z matično družino, ki so zabeležene v rejniškem spisu 

in niso vodene posebej.  

 

 Rejniški tim, se je v letu 2017 srečal po potrebi ob iskanju rejniških družin ob morebitnih težavah v 

rejništvu in ob zaključevanju rejništva. 

 

 

Rejniške družine 

 

Tabela 11: Družine, ki izvajajo rejniško dejavnost za leto 2017 (s primerjavo podatkov od leta 2012) 

Leto Št. 

rejniški

h 

družin 

Vpis v 

register 

poklicnih 

rejnic/kov 

Št. 

poklicni

h 

rejnic/k

ov 

Tehn. 

višek 

Ukinite

v 

dovolje

nj 

Upok. 

v 2017 

Upok. 

pred 

2017 

Nova  

dovoljen

ja 

Rejniki 

sorod

niki 

2012 80 2 26 0 2 2 16 7 5 

2013 82 4 28 1 7 2 16 10 4 

2014 78 2 28 1 4 0 17 3 4 

2015 78 0 25 0 4 0 17 4 4 

2016 77 2 24 0 3 0 17 3 5 

2017 74 0 24 2 2 1 15 1 3 
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Graf 3: Izvajalci rejniške dejavnosti v letu 2017 s primerjavo od leta 2012 

 
 

Število poklicnih rejnic ostaja v primerjavi s preteklim letom stabilno. Število družin, ki izvaja rejniško 

dejavnost, in število novih dovoljenj za izvajanje rejniške dejavnosti sta napram preteklim letom v upadu. 

Dovoljenji za izvajanje rejniške dejavnosti sta bili ukinjeni v dveh primerih: zaradi odločitve rejnika, da 

preneha z dejavnostjo in ker rejnica ni začela z izvajanjem rejniške dejavnosti v treh letih od pridobitve 

dovoljenja. V tem letu se je upokojila ena rejnica. Novo dovoljenje je pridobila rejnica – sorodnica. V 

primerjavi s preteklimi leti je število družin, ki so otrokovi sorodniki v letu 2017 najmanjše.  

 

Tabela 12: Kandidati za izvajanje rejniške dejavnosti v letu 2017 

Zap.št

. 

Datum 

vloge 

Kandida

t 

sorodni

k 

Ocena 

primernosti: 

Ustrezna/Neustrez.  

Posredovana 

Rep. komisiji 

pri MDDSZEM 

Napoten/a v 

usposabljanje 

Da Ne Da Ne 

1 24. 3. 2017 Da  Ustrezna Neustre

z. 

Da Ne  Ne 

2 28. 8. 2017  Ne  Neizdel

ana 

 ne Ne  

Skupa

j 

2 1 1 1 1 0 2 0 0 

 

Od dveh obravnavanih vlog v letu 2017 je bila ocena primernosti za kandidatko sorodnico otroka 

izdelana po 14. členu Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 - Odl. US, 

114/06 – ZUTPG, 96/06 – ZPIZ-2 in 109/12, v nadaljevanju ZIRD) in posredovana MDDSZ, ki ji je izdalo 

8. 5. 2017 dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. V enem primeru ocene nismo izdelali, ker je 

kandidatka oddala vlogo 28. 8. 2017, to je tri dni pred objavo razpisa MDDSZ za nove rejnice in rejnike, 

kar časovno ne zadošča za izpeljavo priprave kandidatke in njene družine ter izdelave kredibilne ocene 

primernosti. Dogovorili smo se, da bodo priprave na rejništvo potekale in bomo oceno oddali v letu 2018.  

 

Tabela 13: Število otrok in mladih v rejništvu na območju CSD Domžale v 2017 

Občina rejniške 

družine: 

Št.rejniških  

družin: 

Št. otrok in  

mladih v rejništvu: 

Št.novih 

namestitev: 

Št. ukinitev 

rejništva: 

DOMŽALE 18  22  5  3 

MENGEŠ  6  8  1  2 

TRZIN  1  0  0  0 
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MORAVČE 21  35  2  4 

LUKOVICA 29  64  4  9 

SKUPAJ 75 129 12 18 

 

Na tem mestu je smiselno omeniti še število matičnih centrov iz katerih prihajajo otroci v rejništvo na 

naše območje in s katerimi sodelujemo pri spremljanju rejništev otrok in mladih. Teh je 32. 

Podatkom iz tabele dodajam pojasnilo, kam so odšli otroci po zaključku rejništva:  

- največ je bilo polnoletnih(10): od tega se jih je šest zaposlilo, dve dekleti sta se odločili po 

polnoletnosti za samostojno življenje, čeprav nimata zaposlitve, ena polnoletna za samostojnost 

in šolanje, ena pa je bila zaradi duševnih motenj premeščena v Socialno varstveni zavod 

Hrastovec, 

- trije otroci so bili premeščeni v Dom Malči Beličeve v Ljubljano 

- v enem primeru se poskus rejništva ni obnesel in so deklico namestili v zavod za usposabljanje,  

- en mladostnik se je vrnil v matično družino, 

- v treh primerih se je rejništvo zaključilo s posvojitvijo.  

 

Tabela 14: Pregled nameščanja otrok v rejništvo od leta 2007– 2017 

Leto namestitve Prispele vlog  Realizirane  

namestitve 

Nerealizirane  

namestitve 

Negativni 

 odgovorI 

2007 49 18  19 12 

2008 44 10  25  9 

2009 31 14  2 15 

2010 17  6  7  4 

2011 22  8  2 12 

2012 30 15  7  8 

2013 44 33  6  5 

2014 31 10  11 10 

2015 34 16  11  7 

2016 28 16  7  5 

2017 41 12  11 18 

Skupaj   371    158   108    105 

 

Graf 4: Nameščanje otrok v rejništvo od 2012 do 2017 
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*vloge so prikazane po številu po številu otrok in ne po številu družin iz katerih prihajajo otroci 

 

V vseh prikazanih kazalcih nameščanja otrok v rejništvo je v zajetem obdobju opazno precejšnje 

nihanje. V letu 2017 se je kazalec števila prispelih vlog znova močno povzpel, število realiziranih 

namestitev pa je manjše. Več je nerealiziranih namestitev in negativnih odgovorov. Pri tem velja, da so 

v vseh primerih, ko nismo uspeli najti otroku primerne družine, vzroki v hudih čustveno vedenjskih 

motnjah, ko je bilo preveč tvegano nameščanje v rejništvo k otrokom, ki že imajo težave.  

 

 

Tabela 15: Starost otrok ob realiziranih namestitvah v rejništvo 

leto do 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+več skupaj Povprečna 

starost 

2007 3 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6 18 8 

2008 2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 10 6,2 

2009 1 2 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 2 1 14 7,71 

2010 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3,83 

2011 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 3,37 

2012 5 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 15 5,4 

2013 5 2 1 3 1 1 4 2 3 2 1 2 1 5 33 7,4 

2014 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 10 5,7 

2015 1 1 1 0 1 2 1 1 3 0 3 1 0 1 16 7,75 

2016 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 3 16 7,56 

2017 2 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 12 5,25 

 

 

Graf 5: Starost otrok ob namestitvi v obdobju od 2012 do 2017 
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Graf 6: Povprečna starost otrok ob namestitvi v obdobju od 2012 do 2017 

 
 

 

V tabeli in grafikonih prikazani podatki o povprečni starosti ob namestitvi otrok v rejništvo v letu 2017 so 

analogni podatkom za leto 2012 in 2014, ko je znašala dobrih pet let in so med nižjimi vrednostmi. 

Povprečna starost otroka ob namestitvi v letu 2017 je bila 5,25 let. Največ otrok je bilo nameščenih v 

starosti do treh let in predšolskem obdobju, kar je spodbudno iz vidika zgodnje detekcije ogroženosti 

otrok v okolju in pravočasni pomoči. Raziskave preteklih let kažejo, da je starost otrok ob namestitvi v 

rejništvo pomemben dejavnik pri skrbi za zdrav psihosocialni razvoj otrok in preprečevanju vedenjskih 

in čustvenih motenj. Nižja je starost ob namestitvi otrok, manj rizično poteka osebnostni razvoj otroka.  

Žal moramo temu dodati, da se število otrok v najstniških letih, ki jih želimo namestiti v rejništvo povečuje 

in da se ti težje prilagodijo v novo družino in okolje. To je tudi razlog, da jim zelo težko najdemo družine, 

ki so dovolj vzdržljive in usposobljene za pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Teh 

namestitev je iz leta v leto bistveno manj kot potreb. 

 

 

Tabela 16: Razlogi za namestitev otrok v rejništvo v letu 2017 s primerjavo od leta 2013 

VZROKI NAMESTITVE OTROK V REJNIŠTVO 2013 2014 2015 2016 2017 

Zasvojenost od prepovedanih drog, (heroin, kokain) pri 

starših 

9 4 3 3 5 

 

Motnje osebnosti pri starših  3 2 3 3 0 

Zasvojenost od alkohola pri starših 7 1 7 7 3 

Intelektualna oviranost pri starših 3 0 1 1 2 

Fizična oviranost pri starših 1 0 0 0 0 

Duševne motnje pri starših 10 3 2 2 1 

Nesprejemanje otroka s strani staršev 0 0 0 0 1 

SKUPAJ 22 10 16 16 12 
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Graf 7: Razlogi za rejništvo v obdobju 2013-2017 

 
 

V letu 2017 izstopa zasvojenost staršev od prepovedanih drog in s tem povezanim življenjskim slogom, 

ki ni primeren oz. je zelo rizičen za zdravo odraščanje otrok, pred zasvojenostjo z alkoholom, ki sta v 

preglednem obdobju med glavnimi razlogi za nefunkcionalnost matične družine in posledično rejništvo 

otrok. Sledijo starši z intelektualno oviranostjo, osebnostno motnjo in resno duševno motnjo. V letošnjem 

letu smo imeli tudi primer, ko so starši prosili, da se otroka, ki so ga posvojili, namesti v rejništvo, ker ga 

niso zmogli sprejeti z njegovimi specifikami v razvoju.  

 

Izvedeni programi na področju rejništva v letu 2017  

 

1. Naziv programa: Skupine oseb, ki izvajajo rejniško dejavnost  

 

Cilji: razbremenitev, pridobivanje znanja in vzajemno učenje z uporabo in refleksijo lastnih izkušenj in 

izkušenj ob pomoči strokovnih delavk centra in obratno. Izkušnje oseb, ki izvajajo rejniško dejavnost 

nudijo možnost učenja strokovnim delavkam, da bolje razumemo potrebe družin, ki izvajajo rejniško 

dejavnost in otrok v rejništvu. Končni cilj je omogočiti slednjim dobre pogoje odraščanja, razvijati raven 

strokovnega rejništva  

 

Čas in kraj izvajanja: 1,30 ure x 10 mesecev v letu x 5 skupin, v CSD Domžale 

 

Uporabniki: osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic in vse ostale, ki izrazijo željo po tem načinu 

dela ter tiste, ki imajo otroke v rejništvu iz naše krajevne pristojnosti, bivajo pa zunaj območja CSD 

Domžale. V letu 2017 je bilo vključenih 43 oseb. 

 

Obseg programa: vsebina so medsebojna izmenjava izkušenj in pomoč pri delu v rejništvu, 

funkcioniranje družin, ki izvajajo rejniško dejavnost, njihovi medsebojni odnosi, vzdušje, čustvena 

navezanost med družinskimi člani, vzgoja otrok in mladostnikov v rejništvu, zagotavljanje pogojev za 

njihov zdrav razvoj in zadovoljevanje njihovih potreb, odnosi z matično družino otrok v rejništvu, 

reševanje konfliktov, sprejemanje kritike na način, da se iz nje kaj naučimo, vse drugo, kar se nanaša 

na rejništvo in to udeleženci zaznajo kot problem. 
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Rezultati in evalvacija: osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost se povečini redno udeležujejo mesečnih 

srečanj. Opravičljiv izostanek je bolezen ali obveznosti povezane z neodložljivimi strokovnimi 

obravnavami otrok in mladostnikov. Skupine doživljajo kot čustveno razbremenitev in priliko, da lahko 

podprejo in bolje spoznajo druga drugo. Ob obravnavi konkretnih delovnih problemov se učijo aktivnega 

poslušanja, pridobljena spoznanja pa lahko uporabijo v svojem ravnanju. Vzdušje je prijetno, v skupinah 

je čutiti empatičnost, povezanost, zaupnost in varnost, da zmorejo spregovoriti o dilemah, stiskah in se 

osebno izpostaviti.   

 

2. Naziv programa: Srečanje mladih iz družin, ki izvajajo rejniško dejavnost 

 

Cilji: program sledi podobnim ciljem kot prej naveden:  

- zbiranje dobrih socialnih izkušenj preko zabavnega delovanja, brez alkohola ali drugih zdravju 

škodljivih substanc. Posledično prispevati k boljši samozavesti in odgovornosti zase. 

 

Čas in kraj izvajanja: 14.12.2017 v Srečni hiši v Lukovici 

 

Uporabniki: 28 mladih iz družin, ki izvajajo rejniško dejavnost v starostni skupini od 15 do 26 let (vključeni 

tudi otroci rejniških staršev) 

Strokovni delavci, prostovoljci: svetovalka za rejniške družine Marta Tomec, prostovoljci Srečne hiše, 

animatorja Metka in Goran Macura 

 

Obseg, vsebina dogajanja: 

- video predstavitev dosedanjih lepih izkušenj iz naših srečanj z mladimi  

- z družabnimi igrami poskrbeti za aktivno udeležbo vseh navzočih, za zdrav smeh in veselje  

 

Financiranje: program smo izpeljali z materialno pomočjo Srečne hiše, ki nam je ponudila prostor, hrano, 

pijačo in lepa darila mladim.  

Rezultati in evalvacija: 

- Udeležba vabljenih mladih je bila dobra, večina prijavljenih je prišla 

- Z navdušenjem smo si preko video projekcije ogledali dogodivščine preteklih  

- Animatorja Metka in Goran Macura sta poskrbela, da smo navzoči aktivno sodelovali in se 

pristno zabavali. 

- Zadovoljstvo in počutje vseh udeležencev je bilo odlično, smeha in veselja v izobilju, jasno smo 

povedali, da si želimo, da se v decembru 2018 znova srečamo. 

 

3. Ostalo:  

 

Ostale skupnostne akcije v rejništvu izvedene v letu 2017, ki so sledile ciljem doseči preko manj 

formalnih in bolj spontanih oblik socialnega dela boljšo medsebojno razumevanje in poznavanje potreb 

otrok in mladih v rejništvu, družin, ki izvajajo rejniško dejavnost, skrbeti za dober prenos medsebojnih 

izkušenj, iskanje novih dobrih socialnih izkušenj in skrbeti za kvalitetno izvajanje rejništva: 

 

- Enodnevni seminar za osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost in strokovne delavce z naslovom 

''Spretno vodenje otrok in najstnikov'' (predavatelj Marko Juhant, specialni pedagog za motnje 

vedenja in osebnosti, 14. 2. 2017 v OŠ Frana Albrehta v Kamniku - 71 udeležencev) 

- Srečanje rejniških družin pri lovski koči na Prvinah (v soboto 3. 6. 2017 – od 105 udeležencev)  

- Strokovna ekskurzija oseb, ki izvajajo rejniško dejavnost: v Belo krajino, (19. 9. 2017 - 26 

udeležencev in 1 strokovna delavka) 

- Miklavževa obdaritev vseh otrok iz družin, ki izvajajo rejniško dejavnost v Kulturnem domu 

Janka Kersnika v Lukovici, ob donaciji Rotary cluba Domžale (5. 12. 2017 - obdarjenih 112 otrok 

iz družin, ki izvajajo rejniško dejavnost ) 
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Tabela 17: Udeležba v skupinskih in skupnostnih programih v rejništvu v letu 2017 po občinah: 

 

Za

p. 

št. 

Naslov programa: Občina 

Domžal

e 

Občina 

Lukovica 

Občina 

Moravče 

Občina 

Trzin 

Občina 

Mengeš 

Skupaj 

1. Skupine rejnic  5  25  11 0  2  43 

2. Srečanje mladih v 

Srečni hiši v Lukovici 

 3  18  7 0  0  28 

8. Miklavž 30  51  25 0  6 112 

9. Srečanje rejniških 

družin na Prvinah 

19  64  13 0  9 

 

105 

10. Strokovna ekskurzija  2  17  7 0  0  26 

11. Obdaritev rejnic nad 75 

let 

 0  7  2 0  0  9 

12. Seminar 16  33  17 2  3  71 

 Skupaj: 75 215  83 2 20 394 

 - v številčnih podatkih so upoštevani vsi člani rejniške družine  

 

 

 

Graf 8: 

 

 

 

Iz grafikona in tabele je razvidna številčno močnejša zastopanost udeležencev iz občine Lukovica v 

vseh skupinskih in skupnostnih programih rejništva, kar je povezano tudi s podatkom, da je na tem 

območju tradicionalno največ družin, ki izvajajo rejniško dejavnost. Sledijo Moravče in Domžale, 

skromna ostaja udeležba iz občine Mengeš, kjer rejništvo nima močne tradicije in se pojavlja v zadnjih 

letih. V občini Trzin smo konec leta 2017 dobili po dolgem času znova družino z dovoljenjem za izvajanje 

rejniške dejavnosti. 
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Skrbništvo za mladoletne osebe 

 

V letu 2017 smo viodili 4 primere stalnega skrbništva nad mladoletnimi osebami. Gre za tri otroke brez 

obeh staršev, ki so v rejništvu pri starih starših. Ena zadeva se je zaključila s polnoletnostjo. 

 

Vodili smo 19 postopkov za postvaitev skrbnika za poseben primer otroku (indeks na preteklo leto 0,83) 

 

Urejanje preživnine za otroke v rejništvu 

 

V letu 2017 smo urejali preživnine za enega otroka v rejništvu. Skrbnik za poseben primer je bil CSD. 

  

 

Postopki enostranske posvojitve 

  

Zahtevka za enostransko posvojitev v letu 2017 sta bila 2. Oba zahtevka sta bila pozitivno rešena in 

otroka sta bila posvojena s strani maminih partnerjev. 

 

 

2.5 SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 

 

Storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav so:  

- prva socialna pomoč, ki obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in 

težave, oceno možnih rešitev ter, seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialno 

varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami 

storitev in dajatev, kakor tudi seznanitev upravičenca o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo 

socialno varstvene storitve in dajatve. 

V preteklem letu smo vodili 444 zadev prve socialne pomoči. 

- osebna pomoč: ki se lahko izvaja kot: 

- svetovanje: 39 novih zadev (indeks na preteklo leto 1,50) 

- urejanje: 1 zadeva 

-vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, 

ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti: vodena 1 zadeva .  

 

Upravičenec do teh dveh storitev je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski in težavi. 

- pomoč družini za dom, ki obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med 

družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v 

vsakdanjem življenju.  

V preteklem letu smo vodili 82 zadev (indeks na preteklo leto 0.95)  

 

Pri svojem delu opažamo porast osebnih stisk. Uporabnike storitev CSD iščejo tudi psihološko pomoč,  

bodisi na svojo iniciativo, bodisi po usmeritvi strokovnega delavca CSD ali sodišča. 

Skupni imenovalec ljudi v osebni stiski je večinoma slaba opremljenost oz. obremenjenost v odnosnih 

izkušnjah iz otroštva, ki narekuje njihovo videnje, vedenje in soočanje s težavami. Vse več pa je tudi 

stisk, ki jih narekuje neugodna družbena klima, ki zlasti pri ljudeh z negativno otroško izkušnjo in 

pesimističnim pojasnjevalnim slogom razvija brezup. Posledično so ljudje vse bolj apatični in depresivni 

in to kaže na dejstvo, da populacija, ki je uporabnik socialno varstvenih storitev ne potrebuje samo 

osebne pomoči, pač pa tudi klinično terapijo. Žal je ta težko dosegljiva. V manjšem delu jo izvaja tudi 

klinična psihologinja CSD, ki je zanjo usposobljena..  

 

 

2.6 DODATNI PROGRAMI IN STORITVE 

 

Preventivni projekt dela z mladimi »Učenje za življenje« 
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Preventivni projekt »Učenje za življenje«, poimenovan tudi kot projekt socialnega učenja otrok, je 

namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin, s težavami na učnem, vedenjskem in čustvenem 

področju. Vključevanje prostovoljcev, ki kontinuirano prihajajo v družine, omogoča CSD-ju vpogled v 

razmere v družini, oceno dejanskega stanja in ustreznih pogojev za rast in razvoj otrok, obenem pa 

zagotavljanje individualne pomoči otroku na učnem, čustvenem in socialnem področju (pomoč pri 

učenju, razvijanju učno delovnih navad, učenju socialnih veščin, kvalitetno preživljanje prostega časa…) 

 

Tabela 18: Vodene zadeve v letu 2017  

 Nove 

zadeve v 

letu 2017 

Zaključene 

zadeve v letu 

2017 

Odprte zadeve 

(na dan 

31.12.2017) 

Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka 25 12 34 

Odvzem otroka 0 0 0 

Mladostniki s težavami v odraščanju 5 2 4 

Prva socialna pomoč 31 31 4 

Pomoč družini za dom (socialno učenje) 21 22 23 

Naloge za prepr.nasilja v družini (odrasli) 1 2 1 

Naloge za prepr.nasilja v družini (otroci) 17 13 12 

    

     Skupaj:  

 

100 82 78 

 

 

»Šola za družino« 

CSD je v letu 2017 nadaljeval s sodelovanjem z Študijsko-raziskovalnim centrom za družino, enota 

Domžale ter omogočil, da se v prostorih centra enkrat mesečno izvaja šola za družino, ki za področje 

socialnega varstva predstavlja preventivno storitev na področju varstva otrok in družine.  

 

Odločanje o predlogih za občinsko denarno pomoč 

 

V letu 2017 je CSD izdal 24 predlogov za občinsko denarno pomoč za Občino Trzin, 30 predlogov za 

občinsko denarno pomoč za Občino Lukovica in 43 predlogov za občinsko denarno pomoč za občino 

Mengeš. Skupaj za vse Občine 97 predlogov. Največ pomoči je bilo namenjenih za nakup kurjave, 

pomoč pri plačilu stanovanjskih stroškov,  najemnine in splošno za preživetje. 

 

Prostovoljstvo 

 

CSD je se je v decembru 2016 vključil v mrežo prostovoljskih organizacij. V letu 2017 je bilo vključenih 

14 prostovoljcev in opravljenih 1176 ur prostovoljnega dela. 

 

2.7 PISARNIŠKO POSLOVANJE 

 

Na področju dokumentarnega in arhivskega gradiva je bilo v letu 2017 elektronsko arhiviranih  

17503 spisov. Na podlagi zahtevka za dvig spisa iz arhiva je bilo dvignjenih 278 spisov. 16439 spisov 

je vloženih v arhiv, 1064 jih je še ostalo za vložiti.  

 

Na področju varstva odraslih – splošno, evidence, poročila (klasifikacijski znak 1220) je bilo iz uradne 

evidence posredovanih 333 podatkov za področje ZSDP-1. 

 

2.8 POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA V LETU 2017 
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Na podlagi 42, 44, in 46. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 

Slovenije (Ur.l. št. 89/2008, 83/2010, 89/2010, 107/2011, 26/2012, 40/2012, 67/2012, 3/2013, 10/2013, 

46/2013, 67/2013, 99/2013, 7/2014, 52/2014), Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. št. 21/2013), 

sprejetega programa izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja za leto 2017, smo le-to realizirali v 

skladu z materialnimi možnostmi in sicer: 

 

Zaradi zmanjševanja sredstev financerjev smo posledično racionalizirali delovanje centra in imeli tudi 

manj sredstev za izobraževanje. 

  

Tako smo na CSD organizirali nekaj usposabljanj in izobraževanj z notranjimi viri in znanji, nekaj 

izobraževanj z zunanjimi izvajalci pa smo organizirali skupaj s CSD Kamnik, CSD Zagorje ob Savi, CSD 

Litija, CSD Trbovlje in CSD Hrastnik (seminar s področja ZUP, Uredbe o upravnem poslovanju in 

pravopisa v javni upravi), ter se udeleževali izobraževanj in usposabljanj, ki so jih organizirali predvsem 

Skupnost centrov za socialno delo, Socialna zbornica Slovenije in MDDSZ.  

 

Poleg navedenih izobraževanj so bili zaposleni vključeni v različne aktive: 

 aktiv pravnikov pri Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije v Ljubljani, ki ga vodi Špela 

Zupan,  

 aktiv psihologov pri Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije v Ljubljani, 

 aktiv regijskih koordinatoric za preprečevanje nasilja v družini pri Skupnosti centrov za socialno 

delo Slovenije v Ljubljani, 

 aktiv skrbništva 0bljubljanske 1 regije, ki ga vsakič organizira drug center za socialno delo (CSD 

Kamnik, CSD Domžale, CSD Litija, CSD Trbovlje, CSD Hrastnik ali CSD Zagorje) 

 S strokovnimi delavci, ki izvajajo postopke v zvezi z delom v splošno korist, smo se v letu 2017 

srečevali po potrebi na rednih aktivih delavcev, v obliki delavnih srečanj. V letu 2017 je bila 

najbolj aktualna tema ustanovitev Službe za probacijo in prenos nalog na novo ustanovljeno 

službo. 

 

2.9 SUPERVIZIJA 

 

 

Strokovni/e delavci/ke centra na področjih Varstvo otrok in družine, Skrbništvo, ter Uveljavljanja pravic 

iz javnih sredstev in področja dela Starševskega varstva in družinskih prejemkov so bili/e vključeni/e v 

strokovno supervizijo pri supervizorki Janji Frelih Gorjanc. 

 

 

         Direktorica:  

               mag. Anja Osojnik 

      po pooblastilu Ana Zakšek 


