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Na podlagi  56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 27. člena 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. marca 2020 sprejel 
naslednji 
 
 

S K L E P 
 

1. 
 

Občinski svet Mestne občine Koper daje pozitivno mnenje k imenovanju Tatjane 
Frančeškin, za pomočnico direktorice  Centra za socialno delo Južna Primorska na Enoti 
Koper.  

 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 

Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 5. marca 2020 obravnaval predlog za izdajo 
mnenja k imenovanju pomočnice direktorice  Centra za socialno delo Južna Primorska na Enoti 
Koper.  
 
V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 30. členom 
Statuta Centra za socialno delo Južna Primorska z dne 20.6.2019 direktor centra imenuje in 
razrešuje pomočnika direktorja na enoti centra po predhodnem mnenju pristojnega organa 
lokalne skupnosti, na območju katere se nahajajo prostori centra.  Mandat pomočnika direktorja 
traja pet let.  
 
Center za socialno delo Južna Primorska je 4.12.2019 objavil delovno mesto pomočnik direktorja 
na Enoti Koper. Na razpisano delovno mesto so se prijavili 3 kandidati. Kandidatka Tatjana 
Frančeškin, v celoti izpolnjuje predpisane in objavljene pogoje za zasedbo delovnega mesta ter za 
katero ocenjujejo, da je najbolj primerna kandidatka za imenovanje na delovno mesto pomočnik 
direktorja na Enoti Koper.  
 
Tatjana Frančeškin je leta 1998 diplomirala na Visoki šoli za socialno delo v Ljubljani. Leta 2005 
je na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani pridobila strokovni naziv univerzitetna diplomirana 
socialna delavka.  
 
Prva zaposlitev Tatjane Frančeškin je bila v Društvu gluhih in naglušnih Koper, in sicer je bila 
zaposlena kot sekretarka društva in vodja posebnih socialno varstvenih programov za gluhe in 
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naglušne desetih občin Južne Primorske. V letu 2003 se je zaposlila na Centru za socialno delo 
Koper kot strokovna delavka. Delala je na različnih področjih, in sicer na področju občinskih 
denarnih socialnih pomoči, po kazenske obravnave, uveljavljanja pravic po Zakonu o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika, dela z otroci in mladostniki, ki storijo prekrške in kazniva dejanja, 
dela z otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, nameščanja otrok in mladostnikov v vzgojne 
zavode in stanovanjske skupine ter na področju dela z mladostniki, ki opravljajo delo v splošno 
korist. V času dela kot strokovna delavka na Centru za socialno delo Koper, je pridobila strokovni 
naziv samostojna in višja svetovalka.  
 
Tatjana Frančeškin ima opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za tolmača za slovenski 
znakovni jezik, osnovno usposabljanje iz mediacije ter opravljen strokovni izpit s področja 
socialnega varstva (1999). Uspešno je opravila več izobraževanj in seminarjev. Imenovana je za 
regijsko koordinatorico pri opravljanju strokovno tehničnih del za strokovno komisijo v postopku 
uveljavljanja pravic po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika, prijavljena je v bazo 
mentorjev v učni bazi študentov socialnega dela ter v evidenco mentorjev na Socialni zbornici 
Slovenije. Aktivno je vključena v razvojne programe Socialne zbornice Slovenije, imenovana je v 
strokovno komisijo pri izvajanju programa ugotavljanja strokovne in poklicne usposobljenosti 
strokovnih delavcev v socialnem varstvu za področje nove poklicne kvalifikacije tolmač/tolmačica 
slovenskega znakovnega jezika, imenovana je tudi na listo ocenjevalcev za postopek strokovne 
verifikacije, listo strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja in na listo članov komisij 
za preizkus usposobljenosti strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva.  
 
V svoji delovni karieri je vedno sodelovala in delovala na področjih, ki so zahtevala socialna 
znanja, spretnosti in kompetence, kakor tudi organizacijska znanja. Tekom zaposlitve na Centru 
za socialno delo Koper se je vedno znova preizkušala v vlogi vodje različnih timov in skupin ter 
bila v podporo mlajšim kolegom in kolegicam.   
 
V oktobru 2018 je Tatjana Frančeškin prevzela vodenje Centra za socialno delo Južna Primorska, 
Enota Koper. V letu 2019 so se na Centru za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, srečevali 
z veliko kadrovskimi zamenjavami, poleg tega so v letu 2019 uvajali nov informacijski sistem 
Krpan, kar je od zaposlenih, tako od strokovnih delavcev in sodelavcev kot tudi od podporne 
službe zahtevalo veliko prilagajanja. V veljavo je stopil Družinski zakonik, ki je prinesel vrsto 
sprememb na vseh področjih dela v socialnem varstvu.  
 
Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, izvaja tri socialno varstvene programe, in 
sicer Dnevni delovno terapevtski center Barčica, Stanovanjska skupina Val in Dnevni center za 
otroke in mladostnike Koper – PetKA, katerih nadaljnji razvoj bo Tatjana Frančeškin še naprej 
podpirala. V letu 2019 je bilo v programih veliko kadrovskih zamenjav tako med vodji, kot med 
zaposlenimi, vendar so menjave pozitivno vplivale tako na uporabnike, strokovne delavce kot tudi 
na razvoj programov pri iskanju novih oblik in pristopov dela z uporabniki. V letu 2020 bo Center 
za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, vse tri programe ponovno prijavil na razpis za 
sofinanciranje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poskrbeli bodo 
tudi za pridobitev pozitivne verifikacije s strani Socialne zbornice Slovenije, razvijali bodo 
dosedanjo prakso ter ustvarjali nove koncepte in metode dela. 
 
Dnevni center za otroke in mladostnike Koper – PetKA bo v letu 2020 pridobil nove prostore, 
katere bo zagotovila Mestna občina Koper in s tem povečal možnost vključitve novih otrok in 
mladostnikov v program. Strokovni tim Dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper – PetKA 
se bo še naprej povezoval s strokovnimi delavci Kriznega centra za otroke in mladostnike 
Marelična hiša, tako v supervizijskem procesu, kot tudi v sodelovanju in vključevanju otrok v 
programe.  
 
Stanovanjska skupina Val in Dnevni delovno terapevtski center Barčica bosta nadaljevala 
medsebojno sodelovanje in iskanje novih individualnih pristopov za posamezne uporabnike. Še 
naprej bodo vključevali psihoterapevtsko in psihiatrično obravnavo za uporabnike, strokovni 
delavci pa se bodo vključevali v supervizijski proces.  
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Tatjana Frančeškin bo aktivno sodelovala z Mestno občino Koper in Občino Ankaran. V 
sodelovanju z vsemi zaposlenimi na Enoti Koper bo skušala zagotoviti socialno ogroženim 
občanom socialnovarstvene storitve, ki jih bodo opolnomočile in okrepile, da bodo lažje 
premagovali svoje težave in stiske.  
 
Na Centru za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, se bo zavzemala za kadrovsko okrepitev 
in zagotovitev boljših pogojev dela strokovnim delavcem, predvsem pa za sledenje poslanstvu 
socialnega varstva in viziji reorganizacije centrov za socialno delo, ki je »na teren bližje k ljudem«. 
Poskušala bo zagotoviti udeležbo zaposlenih na izobraževanjih, ki jih nujno potrebujejo ter se 
skušala povezovati s celotno južnoprimorsko regijo in organizirati izobraževanja, ki bi bila 
koristna za vse strokovne delavce z namenom poenotenja prakse. Trudila se bo, da bo 
konstruktivno soustvarjala delovne pogoje za ustvarjalno strokovno delo zaposlenih. 
 
V nadaljevanju se bo imenovana še naprej zavzemala, da bodo na Centru za socialno delo Južna 
Primorska, Enota Koper, zaposlovali pripravnike, da bodo učna baza za študente različnih fakultet 
ter da bodo vključevali prostovoljce. 
 
Glede na navedeno je Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja sprejel odločitev, navedeno v izreku tega sklepa. 
 
 
 
 
Št.: 014-29/2019                                                                                                                             ŽUPAN 
Koper, 5. marca 2020                                                                                                                  Aleš Bržan 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Centru za socialno delo Južna Primorska 
- direktorici 

2. Županu Mestne občine Koper 
3. V.d. direktorice občinske uprave MOK 
4. Uradu za družbene dejavnosti  
5. Službi za občinski svet in krajevne skupnosti 
6. Arhivu 

 
 
 
  
 
 


