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OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO-NOTRANJSKA!

Spoštovane občanke in občani, 

Glede na ponovno razglasitev epidemije in upoštevajoč aktualne ukrepe za zajezitev 
širjenja okužb, ki jih je Vlada RS napovedala so na Centru  za socialno delo Primorsko-
Notranjska uveljavljene prilagoditve pri opravljanju našega dela. Omejujemo osebni stiki 
s strankami/uporabniki storitev, tako da se pri komunikaciji prednostno uporablja 
telefon, elektronska pošta in navadna pošta, za osebne stike pa smo še vedno  na 
razpolago v nujnih primerih ter v primerih, ko so uporabniki predhodno naročeni ali 
dogovorjeni. 

Centri za socialno delo ves poslovni čas izvajamo vsa javna pooblastila in druge naloge, 
kjer je potrebno zaščititi posameznika. Pri izvajanju vseh aktivnosti dosledno spoštujemo 
navodila in smernice, ki jih objavljajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za 
zdravje ter druge pristojne institucije. 

Na centru za socialno delo poteka delo torej tako, da  uporabniki vstopajo v poslovne 
prostore posamično po predhodnem dogovoru s strokovnimi delavkami in delavci, ki jih 
predhodno kontaktirajte in se za termin obiska dogovorite preko telefona ali preko e-
pošte. V primeru, da ste vabljeni, s seboj prinesite vabilo. 
V kolikor boste prišli nenajavljeni, boste na strokovne delavce počakali na  za to 
označenih mestih. 

V času razglašene epidemije je vlaganje vlog na CSD spremenjeno. Prosimo, da kadar 
želite oddati vlogo ali drugo dokazilo le to storite brez vstopa v CSD in sicer:



- po navadni pošti,
- po elektronski pošti,
- v nabiralnik pred centrom za socialno delo,

- preko e-uprave.💻

Predlagamo, da na posredovane vloge oz. dokumente napišete svoj elektronski naslov in 
telefon, kjer boste za strokovne delavce CSD dosegljivi v primeru nejasnosti ali 
pomanjkljive vloge. V kolikor potrebujete pomoč pri samem izpolnjevanju vloge, pa nas 
lahko tudi kontaktirate in vam bomo z veseljem pomagali.

Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev so na razpolago v tiskani obliki pred 
poslovimi prostori našega CSD oz. vseh enot ali pa jih najdete na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Zahvaljujemo se za Vaše razumevanje in ostanite zdravi!

DIREKTORICA CSD PRIMORSKO-NOTRANJSKA:
Kristina Zadel Škrabolje
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