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Primerjava Kataloga nalog in Standardne klasifikacije socialnovarstvenih
storitev in javnih pooblastil, na kateri temelji program Socialna baza
podatkov
Primerjava Kataloga nalog1 in Standardne klasifikacije socialnovarstvenih storitev in javnih
pooblastil2 prikazuje ujemanje posameznih nalog v Klasifikaciji z nalogami, ki so opredeljene
v Katalogu. Primerjava je prikazana glede na vrstni red posameznih sklopov in nalog v
Katalogu. V primeru, ko naloga iz Kataloga ni opredeljena v Klasifikaciji, je podan predlog za
vključitev te naloge v Klasifikacijo.
Natančnejša primerjava je prikazana v prilogi, kjer so na koncu podane še naloge, ki jih
vsebuje Klasifikacija in niso opredeljene v Katalogu.
4.1 Javna pooblastila in druge naloge po zakonu
4.1.1. Varstvo otrok in družine
4.1.1.1 Statusna razmerja
4.1.1.1.1 Dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni stara 18. let
4.1.1.1.2 Dovolitev sklenitve zakonske zveze med sorodniki
Katalog in Klasifikacija vključujeta nalogi: Dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni
stara 18. let (Katalog) oziroma Dovolitev sklenitve zakonske zveze mladoletni osebi
(Klasifikacija) ter Dovolitev sklenitve zakonske zveze med sorodniki (Katalog in
Klasifikacija).
4.1.1.1.3 Svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze
Tako Katalog kot Klasifikacija vključujeta nalogo Svetovalni razgovor ob prenehanju
zakonske zveze (Katalog) oziroma Svetovalni razgovor pred razvezo zakonske zveze
(Klasifikacija).
V Katalogu Svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze vključuje še dodatno nalogo:
Mnenje glede sporazuma o varstvu otrok.
V Klasifikaciji se ta naloga nahaja znotraj sklopa Urejanje stikov in sicer: Odločitev pri kom
bo otrok živel. Pri tem javnem pooblastilu je kot izhodna koda oziroma rezultat, poleg drugih,
možna tudi odločba. Naloga je temeljila na 105. členu ZZZDR, ki v drugem odstavku navaja:
"Če se starši ne morejo sporazumeti, odloči o tem center za socialno delo, ki upošteva tudi
otrokove želje, če jih je otrok sposoben izraziti." Ustavno sodišče je z odločbo ugotovilo
neskladnost z ustavo, ker je po 105. členu ZZZDR za odločanje o varstvu in vzgoji otrok
pristojen CSD, po 78. členu istega zakona pa sodišče. Ta neskladnost je bila odpravljena z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZZZDR (ZZZDR-B), po katerem se v 105. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: "Če se starši ne sporazumejo, odloči o tem sodišče
v skladu z 78. členom tega zakona.". V 78. členu ZZZDR, pa zadnji stavek drugega odstavka
navaja: "Preden o tem sodišče odloči, si priskrbi mnenje centra za socialno delo".
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V nadaljevanju Katalog.
V nadaljevanju Klasifikacija.
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Predlog: V skladu s tem, bi bilo potrebno v pri javnem pooblastilu Odločitev pri kom bo otrok
živel, med rezultati izbrisati odločbo.
4.1.1.1.4 Ugotavljanje obstoja zunaj zakonske skupnosti
Naloga temelji na naslednjem zakonskem določilu:
Dalj trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, ima
zanju enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo
razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa
ima taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa.
Če je odločitev o pravici ali dolžnosti odvisna od vprašanja obstoja življenjske skupnosti iz
prejšnjega odstavka, se o tem vprašanju odloči v postopku za ugotovitev te pravice ali
dolžnosti. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo to
vprašanje rešeno (12. člen ZZZDR).
To javno pooblastilo ni vključeno v Klasifikacijo.
Predlog: V Klasifikaciji bi bilo to javno pooblastilo smotrno vključiti znotraj sklopa Zakonska
zveza, potrebno pa bi bilo določiti tudi izhodne kode oziroma rezultat.
Primer: 3106 Ugotovitev obstoja zunaj zakonske skupnosti
(12. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)
4.1.1.2. Razmerja med starši in otroki
Urejanje starševstva
4.1.1.2.1 Določitev in sprememba osebnega imena
Naloga Določitev in sprememba osebnega imena, ki je podana v Katalogu, je podrobneje
razdeljena na tri naloge:
− Soglasje k določitvi ali spremembi osebnega imena;
− Določitev osebnega imena;
− Odločitev o sporu med roditeljema glede sprememb osebnega imena.
V Klasifikaciji je podano javno pooblastilo Sprememba osebnega imena, ki je opredeljeno v
4., 6. in 9. členu Zakona o osebnem imenu. To javno pooblastilo sovpada s prvo in deloma
drugo nalogo iz Kataloga.
Predlog: V skladu s temi ugotovitvami, bi lahko v Klasifikaciji javno pooblastilo Sprememba
osebnega imena dopolnili v Določitev in sprememba osebnega imena.
Pri drugi nalogi iz Kataloga: Določitev osebnega imena, je naveden tudi 2. odstavek 9. člena
Zakona o matičnih knjigah, ki se nanaša na vpis otroka z neznanimi starši v rojstno matično
knjigo, kar se opravi na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa za socialno varstvo.
V Klasifikaciji je ta naloga opredeljena kot samostojno javno pooblastilo in sicer znotraj
sklopa Druga javna pooblastila, Izdaja odločbe o vpisu v rojstno matično knjigo za otroke z
neznanimi starši.
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Predlog: To javno pooblastilo ostane v Klasifikaciji, saj je v Socialni bazi podatkov možna
kombinacija različnih javnih pooblastil in/ali socialnovarstvenih storitev za posameznega
uporabnika.
Tretja naloga Odločitev o sporu med roditeljema glede sprememb osebnega imena, je
opredeljena v 114. členu ZZZDR in 7. členu Zakona o osebnem imenu.
Ta naloga je v Klasifikaciji opredeljena znotraj javnega pooblastila: Izvrševanje roditeljske
pravice, ki temelji na 113. in 114. členu ZZZDR.
4.1.1.3 Priznanje in/ali izpodbijanje očetovstva in materinstva
Naloga je v Katalogu razdeljena v tri naloge in sicer:
− Priznanje očetovstva/materinstva;
− Izpodbijanje očetovstva/materinstva;
− Pomoč pri sodnem ugotavljanju očetovstva/materinstva.
S prvo izmed zgornjih nalog, Priznanje očetovstva/materinstva, sovpada javno pooblastilo
Ugotavljanje očetovstva in materinstva iz Klasifikacije, saj oba temeljita na istih zakonskih
določilih.
Druga in tretja naloga iz Kataloga nista vključeni v Klasifikacijo, saj v zakonskih določilih ni
jasno navedena vloga centra za socialno delo.
Naloga Izpodbijanje očetovstva in materinstva temelji na 96., 97., 98. in 99. členu ZZZDR:
Mož lahko izpodbija očetovstvo otroka, ki ga je rodila njegova žena v zakonski zvezi ali pred
pretekom tristo dni od prenehanja zakonske zveze, če misli, da ni njegov oče.
Tožbo mora vložiti v enem letu od tedaj, ko je zvedel za okoliščine, ki vzbujajo sum, da otrok
ni njegov, vendar najkasneje pet let po rojstvu otroka (96. člen ZZDR).
Mati lahko izpodbija, da je oče njenega otroka tisti, ki velja po tem zakonu za njegovega
očeta.
Tožbo mora vložiti v enem letu po rojstvu otroka (97. člen ZZZDR).
Otrok lahko s tožbo izpodbija, da je njegov oče tisti, ki po tem zakonu velja za njegovega
očeta, in sicer v petih letih od dneva, ko postane polnoleten (98. člen ZZZDR).
Kdor misli, da je oče otroka, lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki po tem zakonu velja za
otrokovega očeta.
Tožbo mora vložiti v enem letu od dneva, ko je bilo očetovstvo vpisano v matično knjigo (99.
člen ZZZDR)
Naloga Pomoč pri sodnem ugotavljanju očetovstva/materinstva temelji na 91., 92., 95., 99. in
213 členu ZZZDR. Nekatera izmed teh zakonskih določil (91. in 92. člen ZZZDR) so
vključena že v prvi nalogi, 99. člen je vključen v drugi nalogi, 213. člen pa se nanaša na
postavitev skrbnika za poseben primer.
Predlog: Potrebno bi bilo presoditi ali druga (Izpodbijanje očetovstva/materinstva) in tretja
naloga (Pomoč pri sodnem ugotavljanju očetovstva/materinstva) sodita na evidenčno ali
analitično raven beleženja podatkov. V skladu s tem, bi se lahko odločili za vključitev v
Klasifikacijo.
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4.1.1.3.1 Urejanje preživnine
Naloga Urejanje preživnine je v Klasifikaciji opredeljena kot Sklenitev dogovora.
Urejanje preživnine je v Katalogu vključuje še dve nalogi: Obvestila o uskladitvi preživnin, ki
sovpada z javnim pooblastilom Usklajevanje iz Klasifikacije ter Ugotavljanje preživninske
dolžnosti pri odpustu iz državljanstva.
Ugotavljanje preživninske dolžnosti pri odpustu iz državljanstva
Državljanu Republike Slovenije preneha državljanstvo Republike Slovenije z odpustom, če
za to zaprosi in če izpolnjuje naslednje pogoje:
... 5. da ima poravnane preživninske obveznosti iz zakonske zveze in iz razmerja med starši
in otroki do oseb, ki živijo v Sloveniji... (1. odstavek 18. člena Zakona o državljanstvu).
Predlog: Potrebno bi bilo presoditi ali zadnja naloga sodi na evidenčno ali analitično raven
beleženja podatkov. V skladu s tem, bi se lahko odločili za vključitev v Klasifikacijo.
4.1.1.3.2 Urejanje stikov
Urejanje stikov je v Katalogu razdeljeno na dve nalogi in sicer: Urejanje stikov s sklenitvijo
dogovora in Urejanje stikov po upravni poti.
V Klasifikaciji je urejanje stikov prav tako razdeljeno na dve javni pooblastili: Urejanje stikov
in Odločitev o obsegu osebnih stikov. Prvotna Klasifikacija prvega javnega pooblastila
(Urejanje stikov) ni vsebovala, vključeno je bilo decembra 2000, na podlagi odločitve
Projektnega sveta za vzdrževanje standardov pri postopnem uvajanju Socialne baze podatkov
na centrih za socialno delo v Sloveniji.
Obe pooblastili temeljita na 106. členu ZZZDR, prav tako kot obe nalogi iz Kataloga.
Predlog:
Glede na to, da je pri Urejanju stikov v Klasifikaciji kot izhodna koda možen dogovor, bi
lahko to javno pooblastilo sovpadalo z nalogo Urejanje stikov s sklenitvijo dogovora iz
Kataloga. Pri tem bi se bilo smotrno odločiti ali se kot možni rezultat pri tem javnem
pooblastilu odstrani odločba, saj je le-ta možna pri javnem pooblastilu Odločitev o obsegu
osebnih stikov, ki tako sovpada z Urejanjem stikov po upravni poti iz Kataloga.
4.1.1.3.3 Odločanje o odtujitvi oz. obremenitvi otrokovega premoženja
Naloga temelji na 111. in 122. členu ZZZDR.
V Klasifikaciji je na podlagi 111. člena ZZZDR opredeljeno javno pooblastilo Dovoljenje ali
odobritev za sklenitev pogodbe staršev v imenu otrok, na podlagi 122. člena ZZZDR pa javno
pooblastilo Predlog sodišču za omejitev pravic staršev glede upravljanja z otrokovim
premoženjem.
Predlog: Potrebno bi bilo presoditi ali sta javna pooblastila iz Klasifikacije ustrezna ali se jih
združi v eno javno pooblastilo.
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Izvrševanje roditeljske pravice
4.1.1.3.4 Odločanje o sporih, če si starša nista enotna pri izvrševanju roditeljske pravice
Naloga temelji na 113. in 114. členu ZZZDR ter 88. členu ZSV, tako kot javno pooblastilo
Roditeljska pravica iz Klasifikacije.
4.1.1.3.5 Predlog sodišču za podaljšanje roditeljske pravice staršem čez polnoletnost otroka
ali predlog za prenehanje podaljšanja
Naloga sovpada z javnim pooblastilom Podaljšanje roditeljske pravice iz Klasifikacije.
4.1.1.3.6 Predlog sodišču za pridobitev poslovne sposobnosti
Naloga sovpada z javnim pooblastilom Prenehanje roditeljske pravice iz Klasifikacije.
4.1.1.3.7 Predlog sodišču za odvzem/vrnitev roditeljske pravice staršem
Naloga je v Katalogu razdeljena na dve nalogi: Predlog sodišču za odvzem roditeljske pravice
staršem, ki sovpada iz javnim pooblastilom Odvzem roditeljske pravice iz Klasifikacije ter
Predlog sodišču za vrnitev roditeljske pravice, ki sovpada z javnim pooblastilom Vrnitev
roditeljske pravice iz Klasifikacije.

Ukrepi CSD za zaščito otrok
4.1.1.3.8 Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi
Naloga Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi sovpada z javnima
pooblastiloma: Ukrepi za varstvo otrokovih pravic in koristi ter Ukrepi za varstvo otrokovih
pravic in koristi-prenehanje ukrepa.
4.1.1.3.9 Odvzem otroka
Naloga Odvzem otroka sovpada z javnima pooblastiloma Odvzem otroka in Odvzem otrokaprenehanje ukrepa.
4.1.1.3.10 Oddaja otroka v zavod/prenehanje ukrepa.
Naloga Oddaja otroka v zavod/prenehanje ukrepa sovpada z javnima pooblastiloma Oddaja
otroka v zavod in Oddaja otroka v zavod-prenehanje ukrepa.
4.1.1.3.11 Rejništvo
Rejništvo je v Katalogu razdeljeno v dve nalogi:
− Urejanje rejništva in
− Urejanje statusa rejnika.
S prvo nalogo sovpadajo štiri javna pooblastila iz Klasifikacije in sicer: Oddaja otroka v
rejništvo; Sklenitev pogodbe z rejniško družino; Spremljanje rejništva in Prenehanje rejništva.
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Ta javna pooblastila večinoma temeljijo na Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti, ki je začel
veljati z 02.01.2003.
Druga naloga: Urejanje statusa rejnika v Klasifikaciji ni opredeljena.
Predlog: Potrebno bi bilo vključiti nalogo Urejanje statusa rejnika v Klasifikacijo, bodisi kot
eno javno pooblastilo ali bolj razdelano, kot več javnih pooblastil.
4.1.1.3.12 Skrbništvo otrok
V Katalogu je skrbništvo otrok razdeljeno v več nalog in sicer:
− Postavitev skrbnika za poseben primer, ki sovpada z javnim pooblastilom Postavitev
skrbnika za posebne primere iz Klasifikacije;
− Privolitev odtujitve ali obremenitve otrokovega premoženja, odobritev pravnih poslov
otroka, ki sovpada z javnim pooblastilom Odobritev pravnih poslov oseb pod
skrbništvom;
− Postavitev/prenehanje stalnega skrbnika otroku, ki sovpada z dvema javnima
pooblastiloma: Postavitev skrbništva mladoletni osebi in Zaključek skrbništva.
Med opravili znotraj posameznih nalog iz Kataloga se pojavljajo še naloge, ki so v
Klasifikaciji opredeljene kot samostojna javna pooblastila in sicer:
− Spremljanje skrbništva in
− Popis premoženja varovanca.
Predlog: Potrebno je presoditi ali se ti dve javni pooblastili še vedno vodi kot samostojni ali se
jih smatra kot del drugih nalog v okviru skrbništva, kot je to opredeljeno v Katalogu.
4.1.1.3.13 Posvojitve
V okviru posvojitev je v Katalogu opredeljenih pet nalog:
− Delo s posvojitelji,
− Posvojitev,
− Enostranska posvojitev,
− Posvojitev, ko so posvojitelji tuji državljani,
− Posvojitev otroka tujega državljana.
V Klasifikaciji so v okviru posvojitev opredeljena tri javna pooblastila:
− Sprejem vlog za posvojitev,
− Namestitev otroka v družino bodočih posvojiteljev,
− Posvojitev otroka.
Naloga Delo s posvojitelji iz Kataloga zajema večji nabor opravil kot javni pooblastili
Sprejem vlog za posvojitev in Namestitev otroka v družino bodočih posvojiteljev, saj vključuje
tudi opravila po posvojitvi otroka.
Predlog: Vključitev naloge Delo s posvojitelji v Klasifikacijo kot samostojno javno
pooblastilo ali sprememba obstoječih dveh javnih pooblastil.
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Preostale štiri naloge iz Kataloga: Posvojitev; Enostranska posvojitev; Posvojitev, ko so
posvojitelji tuji državljani; Posvojitev otroka tujega državljana, pa sovpadajo z javnim
pooblastilom Posvojitev otroka iz Klasifikacije, saj je to javno pooblastilo v SBP urejeno
tako, da je iz rezultata (konca javnega pooblastila) razviden tip posvojitve. Različna opravila,
ki se izvajajo v okviru posameznih nalog, pa se v SBP lahko beležijo pod Kontakti.
4.1.1.4 Posebno varstvo otrok in mladostnikov
V okviru posebnega varstva otrok in mladostnikov je v Katalogu opredeljena naloga
Obravnava ogroženih otrok. Naloga je opredeljena z naslednjimi zakonskimi določili:
Starši morajo svojim otrokom omogočiti pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in
usposobitev za samostojno življenje in delo (102. člen ZZZDR).
Starši so dolžni svoje otroke preživljati, skrbeti za njihovo življenje in zdravje in jih vzgajati.
Starši so dolžni po svojih močeh skrbeti za šolanje in strokovno izobrazbo svojih otrok glede
na njihove sposobnosti, nagnjenja in žele (103. člen ZZZDR).
Center za socialno delo je dolžan storiti potrebne ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo
otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi (119. člen ZZZDR).
Pobudo za začetek postopka po uradni dolžnosti dajo lahko zakonec, otroci, osebe, ki živijo v
skupnem gospodinjstvu z osebo, ki potrebuje varstvo in pomoč, delodajalec in sindikat.
Organi ter zavodi in druge organizacije, ki pri svojem delu ugotovijo ogroženost otroka,
mladoletnika ali osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, so dolžni o tem obvestiti center
za socialno delo na svojem območju (91. člen ZSV).
Ta naloga v Klasifikaciji ni opredeljena kot javno pooblastilo.
Predlog: Potrebno bi bilo premisliti ali se nalogo vključi v Klasifikacijo oziroma preučiti ali
se ta naloga ne pokriva z drugimi javnimi pooblastili v Klasifikaciji.
4.1.1.4.1 Odvzem otroka in oddaja tretji osebi
Tudi ta naloga v Klasifikaciji ni opredeljena kot javno pooblastilo.
Predlog: Potrebno bi bilo premisliti ali se nalogo vključi v Klasifikacijo oziroma preučiti ali
se ta naloga ne pokriva z drugimi javnimi pooblastili v Klasifikaciji (Odvzem otroka, glej str.
5) oziroma gre za drugo vrsto uporabnika ali problema (ogroženost otroka).
4.1.1.4.2 Obravnava otrok izven sodnega postopka
Naloga je razdeljena v dve podrobnejši nalogi:
− Obravnava otrok zaradi storitve prekrškov ali kaznivih dejanj, ki sovpada z dvema
javnima pooblastiloma iz Klasifikacije: Obravnava prekrškov in Delo z otroki mlajšimi od
14. let, osumljenimi storitve kaznivega dejanja.
− Naloga Obravnava otrok s težavami v odraščanju (brez KD) v Klasifikaciji ni vključena.
Predlog: Potrebno bi bilo premisliti ali se nalogo vključi v Klasifikacijo oziroma preučiti ali
se druga naloga ne pokriva z drugimi javnimi pooblastili ali socialnovarstvenimi storitvami v
Klasifikaciji.
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4.1.1.4.3 Obravnava mladoletnika v sodnem postopku
Naloga Obravnava mladoletnega storilca kaznivega dejanja sovpada z javnim pooblastilom
Obravnava kaznivih dejanj iz Klasifikacije.
4.1.1.4.4 Vzgojni ukrepi
Naloga vključuje tri podrobnejše naloge:
− Namestitev mladoletnika v vzgojni zavod; sovpada z javnim pooblastilom Oddaja v zavod
po sklepu sodišča;
− Navodila in prepovedi; sovpada z javnim pooblastilom Izvajanje navodil in prepovedi in
− Nadzorstvo organa socialnega varstva, ki sovpada z javnim pooblastilom Izvajanje
nadzorstva organa socialnega varstva.

4.1.2 Varstvo odraslih
4.1.2.1 Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj
4.1.2.1.1 Pokazenska pomoč posamezniku in družini
Naloga Pomoč družini v času postopka deloma sovpada z javnim pooblastilom: Naloge
povezane z izvajanjem kazni zapora-odrasli, med prestajanjem kazni.
Predlog: Potrebno bi bilo razmisliti ali je potrebno v Klasifikaciji dodati še kakšno javno
pooblastilo ali gre okviru te naloge za kombinacijo z drugimi javnimi pooblastili in
socialnovarstvenimi storitvami, ki jo omogoča SBP.
4.1.2.1.2 Varstveno nadzorstvo po pogojni obsodbi
Ta naloga v Klasifikaciji ni opredeljena kot javno pooblastilo.
Predlog: Potrebno bi bilo premisliti ali je smotrna vključitev te naloge v Klasifikacijo ali se
lahko izvaja v okviru drugih socialnovarstvenih storitev in/ali javnih pooblastil (v kombinaciji
s problematiko).
4.1.2.2 Priznanje statusa invalidne osebe
4.1.2.2.1 Postopek odločanja o statusu in pravicah
Naloga sovpada s štirimi javnimi pooblastili iz Klasifikacije in sicer: Izvajanje pravic po
ZDV, Pričetek in izvedba postopka za prvo ali ponovno razvrstitev otroka, Izdaja odločbe o
razvrstitvi in vodenju razvida ter Spremljanje otrok in mladostnikov, napotenih v organizacije
za usposabljanje.
Zadnja tri javna pooblastila se nanašajo na varstvo otrok, vendar gre v teh primerih lahko tudi
za mlajše polnoletne osebe.
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4.1.2.3 Skrbništvo
4.1.2.3.1 Predlog za odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti
Postopek za odvzem poslovne sposobnosti začne na predlog pristojnega organa občinske
skupnosti socialnega skrbstva, javnega tožilca, zakonca ali osebe, ki z osebo, ki naj se ji
odvzame poslovne sposobnost, živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, njenega
sorodnika v ravni črti in v stranski črti do drugega kolena (1. odstavek 45. člena Zakona o
nepravdnem postopku).
Pravnomočen sklep o delnem ali popolnem odvzemu poslovne sposobnosti pošlje sodišče
pristojnemu organu občinske skupnosti socialnega skrbstva in pristojnem matičarju (53. člen
člena Zakona o nepravdnem postopku).
Udeleženci v tem postopku (postopek za podaljšanje in prenehanje podaljšane roditeljske
pravice) so starši, otrok in pristojni organ občinske skupnosti socialnega varstva (1. odstavek
59. člena Zakona o nepravdnem postopku).
Ta naloga v Klasifikaciji ni opredeljena kot javno pooblastilo.
Predlog: Vključitev naloge v Klasifikacijo.
4.1.2.3.2 Imenovanje/razrešitev začasnega skrbnika
Naloga sovpada z dvema javnima pooblastiloma iz Klasifikacije: Imenovanje začasnega
skrbnika in Popis premoženja varovanca.
4.1.2.3.3 Imenovanje/razrešitev skrbnika
Naloga sovpada s štirimi javnimi pooblastili iz Klasifikacije: Postavitev skrbnika nad osebo,
ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost, Popis premoženja varovanca, Postavitev skrbnika
za posebne primere in Reševanje ugovorov zoper delo skrbnika.
Predlog: V Klasifikacijo bi bilo smotrno vključiti še nalogo Razrešitev skrbnika (198 in 199.
člen ZZZDR).
4.1.2.3.4 Neposredno izvajanje skrbniških nalog
Naloga sovpada z javnim pooblastilom Izvajanje skrbništva s strani CSD.
4.1.2.3.5 Imenovanje/razrešitev skrbnika za poseben primer
Naloga je podrobneje opredeljena kot:
− Varstvo pravic v primeru kolizije interesov in
− Varstvo oseb neznanega prebivališča.
Prva naloga sovpada z javnima pooblastiloma Postavitev skrbnika za posebne primere in
Odobritev pravnih poslov oseb pod skrbništvom.
Druga naloga: Varstvo oseb neznanega prebivališča sovpada z javnim pooblastilom
Postavitev skrbnika za posebne primere.
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Predlog: V Klasifikaciji ni natančne opredelitve, da gre za postavitev skrbnika osebam
neznanega prebivališča, prav tako pa je za te osebe težko pridobiti EMŠO, kar onemogoča
vpisovanje javnih pooblastil v SBP. Potrebno bi bilo razmisliti o možnih rešitvah: ali dodati
novo javno pooblastilo in/ali omogočiti vpisovanje teh uporabnikov brez EMŠO.
4.1.2.4 Uporabniki s težavami v duševnem zdravju
4.1.2.4.1 Obravnava obvestila o uvedbi postopka o pridržanju oseb v zdravstvenih
organizacijah
Ta naloga v Klasifikaciji ni opredeljena kot javno pooblastilo.
Predlog: Preučitev smotrnosti za vključitev naloge v Klasifikacijo.
4.1.2.5 Druge neopredeljene naloge - "krizne intervencije"
Predlog: Vključitev nalog na evidenčno raven.

4.2. Socialnovarstvene storitve
Socialnovarstvene storitve, ki so opredeljene v Katalogu sovpadajo s storitvami iz
Klasifikacije.
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Splošne ugotovitve
Primerjava med Katalogom nalog in Standardno klasifikacijo socialnovarstvenih storitev in
javnih pooblastil kaže tudi na različen pristop k popisu opravil, ki jih opravljajo centri za
socialno delo.
V Katalogu nalog so ob vsaki nalogi navedena vsa opravila, ki se opravljajo v okviru
posamezne naloge. Po našem mnenju gre v večini teh opravil za evidenčno raven beleženja
podatkov, ki v Standardni klasifikaciji socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil oziroma
v Socialni bazi podatkov zaenkrat ni vključena. Določena opravila znotraj posameznih
socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil pa je mogoče že sedaj vpisovati v okviru
Kontaktov.
Pri Standardni klasifikaciji socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil so pri posameznih
nalogah navedeni možni rezultati posamezne storitve oz. javnega pooblastila (odločba,
mnenje ipd.).
V Katalogu so javna pooblastila ločena v dva večja sklopa: varstvo otrok in družine ter
varstvo odraslih. V SBP to ni potrebno, saj se uporabnik (EMŠO) vpisuje ločeno od javnih
pooblastil, zato le-teh ni potrebno deliti glede na tip uporabnika.
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3104 Svetovalni razgovor pred razvezo zakonske zveze
(64/3., 68., 70.)
(rezultat: poročilo, poročilo in mnenje o dodelitvi otrok, drugo)

4.1.1.1.3 Svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze
(64/3., 68., 70. in 78/2, 78/4 ZZZDR, Pravilnik o postopku in vsebini
izvajanja svetovalnega razgovora)
(preučitev tožbe, sporazuma, pogovor, zapisnik, poročilo sodišču o
svetovalnem razgovoru)
− Naloga A: Mnenje glede sporazuma o varstvu otrok
(105. člen ZZZDR, 88. člen ZZZDR)
(ugotovitveni postopek, pogovor, zapisnik, mnenje sodišču)

4.1.1.1.4 Ugotavljanje obstoja zunaj zakonske skupnosti
(12. člen ZZZDR)
(preučitev dokumentacije, razgovor, zapisnik, odločba, seznanitev z odločbo)

3204 Odločitev, pri kom bo otrok živel
(105. člen ZZZDR, 78. člen ZZZDR)
(odločba, da bo otrok pri mami, odločba, da bo otrok pri očetu, drugo,
mnenje)

310204 Dovolitev sklenitve zakonske zveze med sorodniki
(23. in 24. člen ZZZDR)
(rezultat: odločba (pozitivna, negativna), drugo)

4.1.1.1.2 Dovolitev sklenitve zakonske zveze med sorodniki
(23. in 24. člen ZZZDR)
(opravila in akti: proučitev vloge, razgovor, zapisnik, timski sestanek,
odločba, seznanitev z odločbo)

31 Zakonska zveza

4.1.1. Varstvo otrok in družine
4.1.1.1 Statusna razmerja

310202 Dovolitev sklenitve zakonske zveze mladoletni osebi
(23. in 24. člen ZZZDR)
(rezultat: odločba (pozitivna, negativna), drugo)

3. Javna pooblastila

4.1 Javna pooblastila in druge naloge po zakonu

4.1.1.1.1 Dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni stara 18. let
(23. in 24. člen ZZZDR)
(opravila in akti kot si sledijo v zaporedju: proučitev vloge, razgovor,
zapisnik, timski sestanek, odločba, seznanitev z odločbo)

Klasifikacija SVS in JP

Katalog nalog

PRILOGA: Primerjava Kataloga in Klasifikacije
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4.1.1.3 Priznanje in/ali izpodbijanje očetovstva in materinstva
− Naloga A: Priznanje očetovstva/materinstva
(Ustava RS, Konvencija ZN o otrokovih pravicah,
88., 90., 91. in 92. člen ZZZDR)
(prejem obvestila o rojstvu otroka, razgovor, zapisnik,
zapisnik z izjavo o očetovstvu, zapisnik o soglasju s
priznanjem, obvestilo matični službi, postavitev skrbnika
za poseben primer)

3210 Izvrševanje roditeljske pravice
321002 Sprememba osebnega imena
(4., 6. in 9. člen ZOI)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

Urejanje starševstva
4.1.1.2.1 Določitev in sprememba osebnega imena
− Naloga A: Soglasje k določitvi ali spremembi osebnega imena
(2.,7.,9. člen Zakona o osebnem imenu, 4. člen Zakona
o matičnih knjigah)
(preučitev dokumentacije, postavitev skrbnika-odločba,
razgovor s skrbnikom, zapisnik, odločba, seznanitev z o.)
− Naloga B: Določitev osebnega imena
(4., 6. člen Zakona o osebnem imenu, 9/2. člen Zakona o
matičnih knjigah)
(preučitev prijave, razgovor, zapisnik, odločba, predlog za
vpis v matično knjigo)
− Naloga C: Odločitev o sporu med roditeljema glede spremembe
osebnega imena
(7. člen Zakona o osebnem imenu, 114. člen ZZZDR)
(preučitev vloge, razgovor, zapisnik, zbiranje dokumentacije,
sodelovanje z drugimi institucijami, postavitev skrbnika za
poseben primer, strokovna komisija, postavitev izvedenca,
ustna obravnava, odločba)
3202 Ugotavljanje očetovstva in materinstva
(88., 90., 91., 92. člen ZZZDR)
(priznanje očetovstva, drugo, neurejeno)

321001 Izvrševanje roditeljske pravice
(113. in 114. člen ZZZDR, 88. člen ZSV)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

32 Razmerja med starši in otroki

4.1. 1.2. Razmerja med starši in otroki
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4.1.1.3.2 Urejanje stikov
− Naloga A: Urejanje stikov s sklenitvijo dogovora
(105. in 106. člen ZZZDR, ZSV)
(proučitev vloge ali zahtevka, pogovor, zapisnik,
sklenitev dogovora)
− Naloga B: Urejanje stikov po upravni poti
(106. člen ZZZDR)
(proučitev zahtevka, razgovor, zapisnik, postavitev
skrbnika za poseben primer, strokovna komisija, ustna
obravnava, odločba, poravnava-sklep o ustavitvi postopka)

4.1.1.3.1 Urejanje preživnine
(123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131. člen ZZZDR, 18/5. člen
Zakona o državljanstvu, 21/c. člen Zakona o jamstvenem in preživninskem
skladu)
(preučitev vloge, razgovor, zapisnik, sklenitev dogovora, vodenje evidence)
− Naloga D: Obvestila o uskladitvi preživnin
(132. člen ZZZDR)
(vnos podatkov v računalnik, vnos sprememb, pregled
obvestila o valorizaciji)
− Naloga E: Ugotavljanje preživninske dolžnosti pri odpustu iz
državljanstva
(18/5. člen Zakona o državljanstvu)
(sprejem zahtevka UE, potrdilo iz uradne evidence)

320602 Odločitev o obsegu osebnih stikov
(106. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), upravna poravnava, drugo)

3206 Urejanje stikov
320601 Urejanje stikov
(106. člen ZZZDR)
(dogovor, odločba (pozitivna, negativna), upravna poravnava, drugo)

321604 Usklajevanje
(132. člen ZZZDR)
(obvestilo, drugo)

3216 Dolžnost preživljanja
321602 Sklenitev dogovora
(130. člen ZZZDR)
(dogovor, drugo)

− Naloga B: Izpodbijanje očetovstva/materinstva
(Ustava RS, Konvencija ZN o otrokovih pravicah,
96., 97., 98. in 99. člen ZZZDR)
(razgovor, zapisnik, postavitev skrbnika)
− Naloga C: Pomoč pri sodnem ugotavljanju očetovstva/materinstva
(91., 92., 95., 99. in 213. člen ZZZDR)
(posredovanje informacij, postavitev skrbnika za poseben primer)
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321208 Podaljšanje roditeljske pravice
(118. člen ZZZDR)
(predlog za podaljšanje, predlog za prenehanje podaljšanja, drugo)

321206 Prenehanje roditeljske pravice
(117. in 118. člen ZZZDR)
(predlog za pridobitev poslovne sposobnosti mladoletni osebi, ki postane
roditelj, drugo)

321202 Odvzem roditeljske pravice
(64., 65. člen Zakona o nepravdnem postopku)
(predlog sodišču za odvzem enemu, predlog sodišču za odvzem obema,
drugo)

4.1.1.3.5 Predlog sodišču za podaljšanje roditeljske pravice staršem
čez polnoletnost otroka ali predlog za prenehanje podaljšanja
(Zakon o nepravdnem postopku, 118. člen ZZZDR)
(proučitev zahteve, razgovor, zapisnik, predlog, predlog sodišču,
sodelovanje v postopku na sodišču, sodelovanje v postopku za
prenehanje statusa, predlog za vpis v matično knjigo)

4.1.1.3.6 Predlog sodišču za pridobitev poslovne sposobnosti
(Zakon o nepravdnem postopku, 117. člen ZZZDR (v povezavi
z 23. členom))
(proučitev zahteve, razgovor, zapisnik, mnenje/predlog sodišču)

4.1.1.3.7 Predlog sodišču za odvzem/vrnitev roditeljske pravice staršem
− Naloga A: Predlog sodišču za odvzem rod. pravice staršem
(64/1., 65., 68. člen Zakona o nepravdnem postopku,
116. in 119. člen ZZZDR, 88. člen ZSV)
(proučitev pobude, razgovor, zapisnik, obisk na domu,
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3210 Izvrševanje roditeljske pravice
321201 Roditeljska pravica
(113. in 114. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

321414 Predlog sodišču za omejitev pravic staršev glede upravljanja z
otrokovim premoženjem
(122. člen ZZZDR)
(predlog, drugo)

3208 Dovoljenje ali odobritev za sklenitev pogodbe staršev v imenu otrok
(111. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo

Izvrševanje roditeljske pravice
4.1.1.3.4 Odločanje o sporih, če si starša nista enotna pri
izvrševanju roditeljske pravice
(113. in 114. člen ZZZDR, Konvencija ZN o otrokovih pravicah,
88. člen ZSV)
(proučitev zahtevka, pogovor, zapisnik, postavitev skrbnika za
poseben primer, strokovna komisija, ustna obravnava, odločba)

4.1.1.3.3. Odločanje o odtujitvi oz. obremenitvi otrokovega
premoženja
(111. in 122. člen ZZZDR)
(proučitev vloge, razgovor, zapisnik, postavitev skrbnika za¸
poseben primer, ustna obravnava, odločba)

3214 Ukrepi za zaščito otrok
321402 Ukrepi za varstvo otrokovih pravic in koristi
321404 Ukrepi za varstvo otrokovih pravic in koristi-prenehanje ukrepa
(119. člen ZZZDR, 410., 416., 421. člen Zakona o pravdnem postopku, )
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

321406 Odvzem otroka
(120. člen ZZZDR)
(odločba za odvzem otroka enemu, odločba za odvzem obema, drugo)
321408 Odvzem otroka-prenehanje ukrepa
(120.člen ZZZDR)
(drugo)

4.1.1.3.9 Odvzem otroka
(120. člen ZZZDR, Konvencija o otrokovih pravicah, 88. člen ZSV)
(proučitev zahteve in/ali začetek postopka po uradni dolžnosti, razgovor,
obisk na domu, sodelovanje z institucijami, multiprofesionalni krizni
tim, strokovna komisija, ustna obravnava, odločba, spremljanje
izvrševanja ukrepa, spremljanje staršev)

321204 Vrnitev roditeljske pravice
(68. člen Zakona o nepravdnem postopku)
(predlog sodišču za vrnitev enemu, predlog sodišču za vrnitev obema,
drugo)

Ukrepi CSD za zaščito otrok
4.1.1.3.8 Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi
(119. člen ZZZDR, 62. člen ZIKS, 409., 410/1., 416/1., 421. člen
ZPP, Konvencija o otrokovih pravicah, 88.člen ZSV)
(proučitev zahteve, pogovor, strokovni tim, načrt spremljanje,
nadaljevanje sodelovanja z družino)
− Opravila in akti v primeru, ko se strokovni tim odloči za
intervencijo, ker sodelovanje ni možno
(proučitev zahteve, pogovor, sodelovanje z institucijami,
postavitev skrbnika za poseben primer, strokovna komisija,
ustna obravnava, odločba)

sodelovanje z institucijami, postavitev skrbnika za
poseben primer, predlog sodišču, sodelovanje v postopku
pred sodiščem)
− Naloga B: Predlog sodišču za vrnitev roditeljske pravice
(spremljanje izvajanja ukrepov, predlog sodišču za vrnitev,
postavitev skrbnika za poseben primer)
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321410 Oddaja otoka v zavod
312412 Oddaja otroka v zavod-prenehanje ukrepa
(121. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

4.1.1.3.11 Rejništvo
34 Rejništvo
− Naloga A: Urejanje rejništva
3402 Oddaja otroka v rejništvo
(154.-177. člen ZZZDR, ZSV, Konvencija ZN o otrokovih
(157., 158., 160., 176. člen ZZZDR, 2., 7. člen Zakona o izvajanju rej.
pravicah, Sas o pogojih za priznanje rejništva kot samostojne
dejavnosti)
poklicne dejavnosti, Sas o skupnih osnovah in merilih za
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)
določanje in plačevanje rejnin)
3404 Sklenitev pogodbe z rejniško družino
(proučitev zahteve oz. uvedba postopka po uradni dolžnosti,
(1. odstavek 160. člena ZZZDR, 5., 6., 8., 9., 31., 32., 34. člen
pogovor, razgovor, predstavite rejniške družine staršem in
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti)
otroku, obisk rejniške družine, postavitev skrbnika za poseben
(pogodba, drugo)
primer, vzpostavitev individualne projektne skupine, sodelovanje
3406 Spremljanje rejništva
z institucijami, imenovanje in sklic strokovne komisije, ustna
(177. člen ZZZDR, 27., 34., 35., 36., 38., 39., člen Zakona o izvajanju
obravnava, odločba o namestitvi otroka v rejniško družino,
rejniške dejavnosti)
namestitev in sklenitev rejniške pogodbe, spremljanje otroka v
(drugo)
rejništvu, ureditev prispevka staršev k stroškom rejniške oskrbe,
3408 Prenehanje rejništva
priprava matičnega okolja za vrnitev otroka, delo z matično družino,
(175. člen ZZZDR., 41. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti)
rejniško družino in otrokom, imenovanje in sklic strokovne komisije,
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)
ustna obravnava, odločba o prenehanju/ukinitvi rejništva)
− Naloga B: Urejanje statusa rejnika
(162.-169. člen ZZZDR, ZSV, Sas o pogojih za priznanje rejništva kot
samostojne poklicne dejavnosti, Sas o skupnih osnovah in merilih za
določanje in plačevanje rejnin)
(evidentiranje in izbor rejniških družin, delo z rejniško družino (usposabljanje,
izobraževanje, urejanje statusnih zadev poklicne rejnice, spremljanje statusa)
(160/2,3,4., 162.-166., 168. 169., 170/2., 171-174. člen - prenehajo
veljati z 2.1.2003 (z uveljavitvijo Zakona o izvajanju rej. dejavnosti)

4.1.1.3.10 Oddaja otroka v zavod / prenehanje ukrepa
(121. člen ZZZDR, 88. člen ZSV)
(proučitev zahteve, razgovor, sodelovanje z institucijami,
multiprofesionalni tim, strokovna komisija, ustna obravnava, odločba,
spremljanje izvajanja ukrepov, odločanje o prenehanju ali podaljšanju
ukrepa, delo z družino, vzpostavitev individualne projektne skupine)
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4.1.1.3.13 Posvojitve
(Zakon o osebnem imenu, 134.-153- člen ZZZDR, ZSV, Zakon
o matičnih knjigah)
− Naloga A: Delo s posvojitelji
(proučitev zahteve, razgovor, obisk na domu posvojiteljev,
priprava na posvojitev, skupni razgovor, strokovni tim, vodenje
evidence, odločitev strokovnega tima o namestitvi otroka,
pomoč in spremljanje, zaključena posvojitev, obdobje po pos.)

4.1.1.3.12 Skrbništvo otrok
− Naloga A: Postavitev skrbnika za poseben primer
(185/3., 213. člen ZZZDR, 9/2. člen Zakona o matičnih knjigah,
6. člen Zakona o potnih listinah, Zakon o državljanstvu, 14/2. člen
Zakona o azilu, 128. (razveljavljen z odločbo ust. sodišča l. 2000)
in 133. člen Zakona o dedovanju, Obligacijski zakonik)
(proučitev zahteve oz. uvedba postopka po uradni dolžnosti, razgovor,
zapisnik, postavitev skrbnika in določitev njegovih pooblastil,
sodelovanje z upravnimi organi, spremljanje in nadzor nad
delom skrbnika)
− Naloga B: Privolitev odtujitve ali obremenitve otrokovega
premoženja, odobritev pravnih poslov otroka
(111. in 203. člen ZZZDR)
(proučitev zahteve, razgovor, zapisnik, odločba)
− Naloga C: Postavitev/prenehanje stalnega skrbnika otroku
(201. in 205. člen ZZZDR)
(proučitev zahteve oz. uvedba postopka po uradni dolžnosti,
razgovor, zapisnik, odločba-imenovanje/prenehanje skrbnika
in določitev njegovih dolžnosti, popis premoženja, spremljanje
izvajanja ukrepa, obvestilo matični službi, obravnava skrbniškega
poročila)

3304 Namestitev otroka v družino bodočih posvojiteljev
(148. in 149. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

3302 Sprejem vlog za posvojitev
(137., 140., 141., 146., 147. člen ZZZDR)
(rešena vloga, drugo)

3502 Postavitev skrbništva mladoletni osebi
(201. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)
3512 Zaključek skrbništva
(205. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)
3503 Popis premoženja varovanca
(189. člen ZZZDR)
(drugo)
33 Posvojitve

3505 Odobritev pravnih poslov oseb pod skrbništvom
(203. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

35 Skrbništvo
3508 Postavitev skrbnika za posebne primere
(211., 212., 213., 215 člen ZZZDR, 7. člen Zakona o potnih listinah,
14. člen Zakona o azilu, 133. člen Zakona o dedovanju, Obli
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)
3510 Spremljanje skrbništva
(194., 195., 196. člen ZZZDR)
(drugo)
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3306 Posvojitev otroka
(150. in 151. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna) posameznik, odločba (pozitivna,
negativna) zakonca, odločba (pozitivna, negativna) zakonec otroka
drugega zakonca, drugo)

4.1.1.4 Posebno varstvo otrok in mladostnikov
Obravnava ogroženih otrok
(102., 103., in 119. člen ZZZDR, 91. člen ZSV, Konvencija ZN o
otrokovih pravicah)
(preučitev prijave, izrek ustne odločbe, vzpostavitev stika z družino oz.
otrokom, zbiranje podatkov, razgovor, medinstitucionalno sodelovanje, ocena
ogroženosti in ocena resursov, krizni tim, prijava suma storitve kaznivega
dejanja, postavitev skrbnika za poseben primer, načrt dela z družino,
delo z družino, dogovor o obliki pomoči, nadzor nad izvajanjem rod.
pravice)

− Naloga B: Posvojitev
(proučitev zahteve, razgovor z biološkimi starši, zapisnik,
pridobivanje dokumentacije, strokovni tim-sklep, razgovor
z otrokom, priprava posvojiteljske družine na otroka, postavitev
skrbnika za poseben primer, odločba o namestitvi otroka v družini
z namenom posvojitve, odločba o posvojitvi, obvestilo matični
službi, spremljanje po zaključeni posvojitvi)
− Naloga C: Enostranska posvojitev
(proučitev zahteve, razgovor, zapisnik, postavitev skrbnika za
poseben primer, odločba o posvojitvi)
− Naloga D: Posvojitev, ko so posvojitelji tuji državljani
(140. člen ZZZDR, 14. člen Zakona o državljanstvu)
(proučitev zahteve, razgovor, zapisnik, pridobitev soglasij, priprava
na posvojitev, strokovni tim, odločba)
− Naloga E: Posvojitev otroka tujega državljana
(140. člen ZZZDR, 14. člen Zakona o državljanstvu)
(proučitev zahteve, razgovor, zbiranje in proučitev dokumentacije,
postavitev skrbnika za poseben primer, odstop dokumentacije
pristojnemu organu)
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36 Delo z mladostniki
3602 Obravnava prekrškov
(119. , 120., 121.člen ZZZDR)
(poročilo in mnenje, drugo)
3604 Delo z otroki mlajšimi od 14. let, osumljenimi storitve kaznivega
dejanja
(119. , 120., 121.člen ZZZDR)
(drugo)

4.1.1.4.3. Obravnava mladoletnika v sodnem postopku
− Naloga A: Obravnava mladoletnega storilca kaznivega dejanja
3606 Obravnava kaznivih dejanj
(452., 458., 469., 468., 466., 475., 478., 479., 485., 489., 490., 492.
(452., 458., 466., 469., 470., 478., 479. člen ZKP)
člen ZKP) ¸
(poročilo, mnenje, drugo)
(proučitev zahtevka (sprejem informacije o sumu KD in storilcu,
razgovor, obisk na domu, socialno poročilo, sodelovanje z institucijami,
oblikovanje mnenja tožilcu o smotrnosti uvedbe postopka, oblikovanje
mnenja in poročila sodišču)
− Naloga B: Obravnava mladoletnega storilca KD
(poročilo sodniku in mnenje o ukrepu, sodelovanje na seji senata,
izvajanje izrečenega ukrepa, poročanje in predlogi sodišču)

− Naloga B: Obravnava otrok s težavami v odraščanju
(ZZZDR, ZSV)
(proučitev zahtevka, vloga, razgovor, zapisnik, obisk na domu,
sodelovanje z institucijami, načrt dela z otrokom, družino,
spremljanje izvajanja načrta)

4.1.1.4.2. Obravnava otrok izven sodnega postopka
− Naloga A: Obravnava otrok zaradi storitve prekrškov ali
kaznivih dejanj
(119., 120., 121. člen ZZZDR, 90. člen ZSV)
− (proučitev dokumentacije, razgovor, zapisnik, obisk na domu,
sodelovanje z drugimi institucijami, strokovni tim)

4.1.1.4.1 Odvzem otroka in oddaja tretji osebi
(ZZZDR, KZ RS, Konvencija o otrokovih pravicah)
(preučitev prijave, izrek ustne odločbe, zbiranje podatkov, razgovor,
medinstitucionalno delovanje, ocena ogroženosti in ocena resursov,
krizni tim, pisna vprašanja (predlogi) strokovni komisiji, strokovni
tim, ustna obravnava, odločba, predlog za izvršbo)
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4.1.1.4.4 Vzgojni ukrepi
− Naloga A: Namestitev mladoletnika v vzgojni zavod
(razgovor z otrokom in starši, poročilo sodniku za mladoletnike
in mnenje o ukrepu, sodelovanje na glavni obravnavi, izvajanje
izrečenega ukrepa, poročanje in predlogi sodišču)
− Naloga B: Navodila in prepovedi
(8., 106., 169., 170., 171., 176., 178., 179. člen ZIKS, 77/2. člen
KZ)
(sprejem sodnega sklepa o izrečeni poravnavi, razgovor z
mladoletnikom, načrt izvedbe poravnave, skupen razgovor z
oškodovancem, spremljanje izvedbe načrta, obvestilo sodišču o
opravljeni poravnavi)
!
opraviti delo v korist humanitarnih org. ali lokalne skupnosti
(77/6. člen KZ)
(sprejem sodnega sklepa, razgovor z mladoletnikom, razgovor
s humanitarno org., spremljanje, obvestilo sodišču o
opravljenem navodilu)
! udeležiti se programov socialnega treninga
(77/9. člen KZ)
(proučitev sklepa, priprava in izvedba programa, poročilo
sodišču o izvršitvi navodila)
− Naloga C: Nadzorstvo organa socialnega varstva
(50 člen. Zakona o prekrških, ZIKS, KZ)
(proučitev sklepa sodišča, načrt izvajanja ukrepa, sodelovanje z
drugimi institucijami, spremljanje izvajanja ukrepa, izdelava mnenja
k predlogu za ustavitev ali spremembo ukrepa)
360808 Izvajanje nadzorstva organa socialnega varstva
(77., 78., 82., 93., 109. člen KZ, 471., 489., 490. člen ZKP, ...)
(konec ukrepa, sprememba ukrepa, drugo)
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360804 Izvajanje navodil in prepovedi
(77. člen KZ, 13., 169., 170., 171., 176. člen ZIKS, 489. in 490. člen ZKP)
(konec ukrepa, sprememba ukrepa, drugo)

3608 Izvajanje ukrepov v povezavi s kaznivimi dejanji
360806 Oddaja v zavod po sklepu sodišča
(489. in 490. člen ZKP)
(konec ukrepa, sprememba ukrepa, drugo)

4.1.2 Varstvo odraslih
4.1.2.1 Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj
4.1.2.1.1 Pokazenska pomoč posamezniku in družini
−
Naloga A: Pomoč družini v času postopka
(Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o
kazenskem postopku, Kazenski zakonik, Pravilnik o
izvrševanju kazni zapora, ZSV)
(preučitev gradiva in predloga za nadomestno kazen,
uvedba postopka, priprava, vodenje in nadzor nad delom
obsojencev v korist hum. org. oz. lokalne skupnosti kot
nadomestilom kazni zapora, obisk na terenu, obvestilo
sodišču, če oseba ne izpolnjuje obveznosti, obvestilo
sodišču o zaključenem sodelovanju uporabnika v
programu)
!
Naloge v zvezi s preložitvijo zaporne kazni oz. izredno
omilitvijo kazni
(24. člen ZIKS)
(razgovor, izdelava mnenja o okoliščinah, ki narekujejo
smiselnost preložitve oz. izredne omilitve kazni)
! Pomoč družini obsojenca na prestajanju zaporne kazni
(vnos podatkov v evidenco, uvedba postopka, obisk
na domu)
! Poročilo zavodu za prestajanje kazni zapora
(zbiranje podatkov o obsojencu in njegovi družini, izdelava
poročila zavodu)
! Sodelovanje na timski konferenci pri izdelavi programa
individualne obravnave obsojenca
(priprava na konferenco in aktivna udeležba na njej)
! Ukrepu za varstvo in vzgojo otrok obsojenke (starejšega
od leta dni)
(62. člen ZIKS)
(razgovor)
! Mnenje o upravičenosti obsojenca do ugodnosti v času
prestajanja kazni zapora

38 Druga javna pooblastila
3828 Naloge povezane z izvajanjem kazni zapora-odrasli
382802 Med prestajanjem kazni
(21., 82., 100., 101. člen ZIKS, ...)
(poročila, drugo)
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4.1.2.2 Priznanje statusa invalidne osebe
4.1.2.2.1 Postopek odločanja o statusu in pravicah
(12., 14. člen Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb, 3.-19., 13.-15., 20. člen Pravilnika o razvrščanju in razvidu
otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju)
(proučitev dokumentacije, razgovor, obisk na domu, zapisnik,
priprava dokumentacije, socialno poročilo, napotitev na komisijo,
odločba o določitvi statusa invalida in pravic (nadomestila in dodatka
za tujo nego in pomoč), ureditev zdravstvenega varstva, letna uskladitev
nadomestila za invalidnost)

4.1.2.1.2 Varstveno nadzorstvo po pogojni obsodbi
(Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o kazenskem
postopku, Kazenski zakon, Pravilnik o izvrševanju kazni zapora,
Zakon o socialnem varstvu)
(preučitev sodbe sodišča o pogojni obsodbi, razgovor na CSD,
določitev svetovalca, dogovor o izvajanju svetovanja, spremljanje
življenja obtoženca v času trajanja pogojne obsodbe).

!

(77. člen ZIKS)
(priprava mnenja o upravičenosti do ugodnosti)
Priporočilo za premestitev
(82. člen ZIKS)
(obisk v zavodu, izdelava in utemeljitev predloga za
premestitev)
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3702 Pričetek in izvedba postopka za prvo ali ponovno razvrstitev otroka
(Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših
polnoletnih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju)
(vloga za razvrstitev, drugo)

37 Varstvo oseb s posebnimi potrebami
3708 Izvajanje pravic po ZDV
(Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb)
(dobil status invalida, ni dobil statusa invalida, drugo, odločba za
nadomestilo za invalidnost (dobil status), odločba za dodatek za
tujo nego in pomoč (dobil status), odločba za vključitev v razne
oblike institucij (dobil status))

4.1.2.3.2 Imenovanje/razrešitev začasnega skrbnika
(189., 190., 209. člen ZZDRS, 2. in 11. člen Pravilnika
o postopku za popis in ocenitev premoženja oseb pod
skrbništvom ter o pripravi skrbniških poročil)
(zaslišanje osebe, ki je v postopku za odvzem, imenovanje
začasnega skrbnika, proučitev kandidata za skrbnika,
imenovanje skrbnika in določitev obsega njegovih nalog,
sklep o komisiji za popis, zapisnik o popisu premoženja,
zapisnik o izročitvi premoženja v upravljanje skrbniku,
sodelovanje s sodiščem v postopku za odvzem)

4.1.2.3 Skrbništvo
4.1.2.3.1 Predlog za odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti
(45., 53., 59. člen Zakona o nepravdnem postopku, 216.,
178/2., 178/3. člen ZZZDR)
(sprejem pobude in proučitev dokumentacije, razgovor, obisk
na domu, oblikovanje dogovora, imenovanje začasnega
skrbnika, sestava predloga, sodelovanje s sodiščem v postopku,
posredovanje na upravni enoti)

3503 Popis premoženja varovanca
(189., 190. člen ZZZDR)
(drugo)

3504 Imenovanje začasnega skrbnika
(209. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

3504 Imenovanje začasnega skrbnika
(209. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

35 Skrbništvo
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3706 Spremljanje otrok in mladostnikov, napotenih v org. za
usposabljanje
(poročila, drugo)

3704 Izdaja odločbe o razvrstitvi in vodenju razvida po ZIU
(Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših
polnoletnih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju)
(slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, z govornimi motnjami, z drugimi
telesnimi motnjami, težko duševno prizadeti, težje duševno prizadeti,
zmerno duševno prizadeti, lažje duševno prizadeti, na meji normalnih
sposobnosti, vedenjsko in osebnostno moteni, z več motnjami,
nerazporejen, drugo)

3508 Postavitev skrbnika za posebne primere
(211., 212., 215. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

4.1.2.3.5 Imenovanje/razrešitev skrbnika za poseben primer
− Naloga A: Varstvo pravic v primeru kolizije interesov
(211., 212., 215. člen ZZZDR)
(zaslišanje uporabnika in skrbnika, zaščita koristi uporabnika,
razgovor, imenovanje skrbnika za poseben primer in določitev
pooblastil, odobritev pravnega posla ali odločitev o sporu med
varovancem in skrbnikom)
− Naloga B: Varstvo oseb neznanega bivališča
(44., 85. člen ZNP, 209/1., 211., 214. člen ZZZDR)
(prejem pobude in dokumentacije, razgovor s sorodniki in kandidatom,
imenovanje skrbnika za poseben primer in določitev pooblastila,
odobritev pravnega posla)

3505 Odobritev pravnih poslov oseb pod skrbništvom
(193., 203. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

3507 Izvajanje skrbništva s strani CSD
(185., 192., člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

3511 Reševanje ugovorov zoper delo skrbnika
(200. člen ZZZDR)
(drugo)

3508 Postavitev skrbnika za posebne primere

3503 Popis premoženja varovanca
(189., 190. člen ZZZDR)
(drugo)
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3506 Postavitev skrbnika nad osebo, ki ji je bila odvzeta posl. sposobnost
(206., 211., 222 člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

4.1.2.3.4 Neposredno izvajanje skrbniških nalog
(185., 206., 211., 213. člen ZZZDR)
(zaslišanje varovanca, sorodnikov, odločba o tem, da bo CSD opravljal
dolžnost skrbnika in določitev obsega pooblastil CSD, koordinacija
izvajanja skrbništva, podpora, novačenje in vzdrževanje mreže skrbnikov)

4.1.2.3.3. Imenovanje/razrešitev skrbnika
(180., 182., 183., 184., 206., 221., 222. člen ZZZDR,
53. člen ZNP, 2.-11. in 12.-19. člen Pravilnika o postopku
za popis in ocenitev premoženja oseb pod skrbništvom ter o pripravi
skrbniških poročil)
(proučitev dokumentacije, razgovor pred izborom skrbnika, ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za izvajanje nalog skrbnika, razgovor s kandidatom
za skrbnika, imenovanje skrbnika in določitev obsega nalog, popis
premoženja in/ali izročitev v upravljanje, zapisnik o premoženju,
vodenje in usmerjanje skrbnika pri njegovem delu, postavitev skrbnika
za poseben primer, pregledovanje poročil, reševanje ugovorov zoper delo
skrbnika, razrešitev skrbnika, razgovor, zapisnik, ugotovitveni postopek,
mnenje, odločba o razrešitvi)

4.1.2.5 Druge neopredeljene naloge - "krizne intervencije"
- niso naloge v okviru javnih pooblastil, kot tudi ne naloge po zakonu
- namen naloge: nuditi konkretno pomoč, intervencija posameznikom
v kriznih situacijah
(ZSV- splošno)

4.1.2.4 Uporabniki s težavami v duševnem zdravju
4.1.2.4.1 Obravnava obvestila o uvedbi postopka o pridržanju oseb
v zdravstvenih organizacijah
(73. in 77. člen Zakona o nepravdnem postopku)
(proučitev obvestila o prisilnem pridržanju na zdravljenju,
ugotovitev dejanskih razmer, obisk v zavodu, razgovor, sprejem ustreznih
ukrepov za zaščito pravic in koristi, obvestilo sodišču)
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1. Socialnovarstvene storitve
12 Prva socialna pomoč
(11., 12. in 14. člen ZSV, 1. in 3. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(usmerjen naprej (CSD), usmerjen naprej (v druge ustanove)
zaključeno, drugo)

13 Osebna pomoč
(11., 13. in 14. člen ZSV, 1. in 4. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
1302 Svetovanje
(11., 13. in 14. člen ZSV, 1. in 4. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(problem rešen, zaključen, prekinjeno, se nadaljuje, drugo)

1304 Urejanje
(11., 13. in 14. člen ZSV, 1. in 4. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(problem rešen, zaključen, prekinjeno, se nadaljuje, drugo)

4.2. Socialnovarstvene storitve

4.2.1 Prva socialna pomoč
(11., 12. in 14. člen ZSV, 1. in 3. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(uvodni razgovor, predstavitev institucije in strok. delavca,
strokovna pomoč in podpora pri prepoznavanju stisk in težav,
predstavitev možnih rešitev, načrt reševanja, usmeritev v mrežo,
uradni zapis in vodenje dokumentacije)

4.2.2 Osebna pomoč
(11., 13. in 14. člen ZSV, 1. in 4. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)

4.2.2.1 Svetovanje
(11., 13. in 14. člen ZSV, 1. in 4. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(uvodni razgovor, opredelitev problema, sklenitev dogovora,
usmerjanje, usposabljanje upravičenca, evalvacija svetovalnega
procesa, vodenje dokumentacije)

4.2.2.2 Urejanje
(11., 13. in 14. člen ZSV, 1. in 4. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(uvodni razgovor, dogovor o sodelovanju s ključnimi dejavniki
okolja, razgovori, pomoč in usmerjanje, vključevanje okolja
v aktivno spreminjanje odnosa z upravičencem, evaluacija,
postavitev novih ciljev, vključitev uprav. v organizirane oblike
samopomoči, vodenje dokumentacije)
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1306 Vodenje
(11., 13. in 14. člen ZSV, 1. in 4. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(problem rešen, zaključen, prekinjeno, se nadaljuje, drugo)

14 Pomoč družini
1402 Pomoč družini za dom
(11. in 15. člen ZSV, 1. in 5. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(problem rešen, zaključen, prekinjeno, drugo)

1404 Pomoč družini na domu
(11. in 15. člen ZSV, 1. in 6. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
140402 Socialna oskrba
(odšel v dom, preselil, umrl, ne potrebuje, nov dogovor, drugo)

4.2.2.3 Vodenje
(11., 13. in 14. člen ZSV, 1. in 4. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(uvodni razgovor, sklenitev dogovora za redno in/ali trajno oskrbo,
seznanitev z sodelavci, določitev institucije, ki bo vodila in usmerjala
vse delavce, spodbujanje upravičenca k sodelovanju, priprava načrta
dela, zagotavljanje vodenja, spremljanje, sklenitev dogovorov za
nadaljnje delo, vodenje dokumentacije)

4.2.3 Pomoč družini
4.2.3.1 Pomoč družini za dom
(11. in 15. člen ZSV, 1. in 5. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(uvodni razgovor, prepoznavanje stisk, ocena možnosti, ki jih
nudi družina, strokovna ocena potreb družine, izmenjava stališč,
določitev ciljev, izdelava načrta, sklenitev dogovora, opredelitev
področij delovanja, določitev obveznosti vseh sodelujočih,
izvajanje dogovora, spremljanje, vodenje dokumentacije)

4.2.3.2 Pomoč družini na domu
(11. in 15. člen ZSV, 1. in 6. člen Pravilnika o standardih
in normativih svs)
(prejem zahteve, ugotavljanje upravičenosti do storitve,
priprava in sklenitev dogovora, organiziranje ključnih članov
okolja, izvedba srečanj med izvajalcem in upravičencem,
vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve na domu,
vodenje dokumentacije)
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3610 Naloge povezane z izvajanjem kazni zapora
361002 Med prestajanjem kazni
(21., 100., 101., 82. člen ZIKS-1)
(poročila, drugo)

36 Delo z mladostniki
360802 Izvajanje ukrepov v zvezi s kaznivimi dejanji: Ukor
(489., 490. člen ZKP)
(konec ukrepa, sprememba ukrepa, drugo)

35 Skrbništvo
3509 Ukrepi skrbnika z odobritvijo CSD
(188., 191., 204. člen ZZZDR)
(drugo)

3210 Izvrševanje roditeljske pravice
321004 Odpust iz državljanstva
(22. člen Zakona o državljanstvu)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

3206 Urejanje stikov
320604 Prepoved stikov
(106. člen ZZZDR)
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)

3. Javna pooblastila
32 Razmerja med starši in otroki
3205 Tožba za predodelitev otroka
(priprava poročila in mnenje, drugo)

Naloge. ki jih vsebuje SBP, katere niso posebej opredeljene v Katalogu nalog:
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1. Socialnovarstvene storitve
14 Pomoč družini
1406 Socialni servis
(15. člen ZSV, Pravilnik o standardih in normativih svs)

39 Druge naloge
3902 Mnenje o utemeljenosti vloge do pridobitve socialnega stanovanja v najem
(mnenje, drugo)

3828 Naloge povezane z izvajanjem kazni zapora-odrasli
382804 Po odpustu
(napoten na zdravljenje, napoten na ZRS, napoten na DD, drugo)

3822 Izdaja odločbe o vpisu v rojstno matično knjigo za otroke z neznanimi starši
(odločba (pozitivna, negativna), drugo)
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3820 Predlog občini, ki krije stroške oskrbe ali druge denarne prejemke po zakonu, da z upnikom sklene zastavno pogodbo za bodočo in tudi
pogojno obveznost
(poročilo, mnenje, vloga za začetek postopka, drugo)

3804 Odločanje o pravici oseb s statusom begunca do denarnih sredstev za preživljanje
(napoten na DD, ni upravičen, drugo)

38 Druga javna pooblastila
3802 Skrb za prijetega mladoletnega tujca
(drugo)

361006 Med preiskavo, predkazenski postopek
(24., 37. člen ZIKS-1)
(poročila, drugo)

