
 

 

 

M A N D A T   2021-2022 

 

IZVRŠNI ODBOR 

 

Martina Horvat Kuzma, univ. dipl. soc. del. 

Višja svetovalka, zaposlena na Centru za socialno delo Pomurje, na področju varstva 
invalidov. Imam 14 letne izkušnje na več področjih dela na CSD-ju. V obdobju od leta 2015 do 
2017 sem bila predsednica Društva socialnih delavcev Prekmurja in Prlekije, v obdobju od 
2017 do 2018 sem bila članica Izvršnega odbora DSDDS. V društvu sodelujem zaradi želje po 
povezanosti socialnih delavk in delavcev ter dvigu ugleda stroke socialnega dela 

e-pošta: martina.horvat.kuzma@gmail.com 

 
Daniela Janušič, mag. soc. del. 

Sem magistrica socialnega dela. Delam na OŠ Leskovec pri Krškem v svetovalni službi. Kot 
svetovalna delavka delam in se povezujem z zunanjimi institucijami (CSD, zdravstveni dom, 
nevladne organizacije).Prav tako izvajam preventivne programe proti nasilju. Pomagam 
učencem in staršem iz socialno in ekonomsko šibkejših območij. Moje poslanstvo je, da 
pomagam otrokom v čim lažje in boljše vključevanje v šolski okoliš. 

e-pošta: danielajanusic@gmail.com 

 
Zdenka Švaljek, soc. del., dipl. org. 

Je zaposlena v Društvu za pomoč in samopomoč Želva Eureka Žalec kot strokovna vodja 
zavetišča za brezdomce. Ima 29-letne izkušnje pri delu z različnimi ranljivimi skupinami 
(Prevzgojni dom Radeče, ZVI Logatec, CIRIUS Kamnik, Center Janeza Levca, CSD Žalec in 
Velenje, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Društvo Želva Eureka). V društvu sodeluje od leta 
2017 zaradi želje po boljši povezanosti in sodelovanju socialnih delavk in delavcev. 

e-pošta: zdenka.svaljek@gmail.com 

 
Lea Dajčman, univ. dipl. soc. del 

Poklicno pot sem začela v letu 2012 na Centru za socialno delo Maribor, kjer sem delovala na 
področju dela z žrtvami nasilja v družini, rejništvu, posvojitvah in na področju družinske 
mediacije. Pri strokovnem napredku me vodi želja po dodatnem znanju in povezovanju, saj 
verjamem, da je to pot do uspešnega in kreativnega socialnega dela. Z aktivnim delovanjem v 
DSDDS želim prispevati svoj delček k uveljavljanju stroke socialnega dela.   

e-pošta: lea.dajcman@gov.si 

 



 

Davorin Buher, mag. soc. del. 

Prihajam s Kaple na Kozjaku. Šest let sem bil zaposlen na enem izmed CSD na Koroškem. 
Obiskujem tretji letnik doktorskega študija socialnega dela. Pišem doktorsko disertacijo na 
temo hendikepa in vsakdanjega življenja ljudi z ovirami. Zanima me življenjski svet ljudi s 
cerebralno paralizo. Na povabilo dr. Dušana Rutarja sem sodeloval pri projektu Spodbujanje 
socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.  

e-pošta: amigosbu@gmail.com 

 
Nataša Usar, univ. dipl. soc. del. 

Zadnjih šest mesecev sem zaposlena na Centru za socialno delo Maribor Enota Ruše, kjer 
opravljam delo strokovne delavke na področju ukrepov varstva koristi otrok in družine ter na 
področju varstva odraslih – skrbništvo za odrasle osebe. Pred zaposlitvijo na CSD-ju sem šest 
let pridobivala delovne izkušnje v nevladni organizaciji Pekarna Magdalenske mreže Maribor, 
kjer sem opravljala strokovna dela na področju mladinskega dela. 

e-pošta: natasausar@gmail.com 

 
Jure Košir, mag. soc. del. 

Ima izkušnje z delom pri Socialni inšpekciji (pripravništvo) in Skupnosti centrov za socialno 
delo Slovenije. Od leta 2010 je zaposlen v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, 
najprej kot socialni delavec, od 2020 pa kot vodja oddelka za vzgojo. Zaključil je usposabljanje 
za koordinatorja obravnave v skupnosti. Pri Ministrstvu za pravosodje je v letu 2018 opravil 
poseben preizkus za sodnega izvedenca za strokovno področje socialnega dela. 

e-pošta: jure.kosir1@gmail.com 

 
Katja Čelič, univ. dipl. soc. del. 

Zaposlena sem na CSD Dolenjska in Bela krajina. V karieri sem delala na področjih denarnih 
transferjev, mladostnikov, družine, varstva odraslih, od 2009 delam na področju duševnega 
zdravja, zaposlena sem kot koordinatorka obravnave v skupnosti in na tem področju aktivno 
delujem. V letu 2018 sem opravila izpit za sodno izvedenko za področje socialno delo. V letu 
2019 sem pridobila naziv družinski mediator in sem tudi na seznamu izvajalcev na CSD.  

e-pošta: katja.celic@gov.si 

 
Vanja Dina Dobovičnik, univ. dipl. soc. del. 

Od 2009 zaposlena na CSD Savinjsko-Šaleška, na področju družine, pred tem je 10 let delala 
na področju beguncev pri NVO v okviru UNHCR. Kot sodna izvedenka je aktivna na področju 
razvoja sodnega izvedenstva v socialnem delu, je supervizorka na področju socialnega 
varstva, mediatorka. V društvu sodeluje zaradi želje po povezanosti socialnih delavk in 
delavcev z namenom krepitve stroke. 

e-pošta: dina.dobovicnik@siol.net 

  



 

NADZORNI ODBOR 

 

Maja Gorenc Šulc, mag. ekon. in posl. ved, univ. dipl. soc. del. 

Socialna delavka na Območnem združenju RKS Novo mesto.  
Dva mandata članica nadzornega odbora DSDDS.  

e-pošta: maja.gorenc.sulc@gmail.com 

 
Veronika Pavlič, univ. dipl. soc. del. 

Zaposlena na CSD Ljubljana, na Enoti ZUPJS. Sedaj delam na področju odločanja o pravicah 
iz javnih sredstev. Predtem sem opravljala delo na področju varstva in zaščite otrok, težav v 
odraščanju, nasilja v družini in vzgojnih ukrepov. Bila sem vodja medgeneracijskih skupin za 
kakovostno staranje, predsednica komisije pri sprejemu otrok v vrtec in članica izvršnega 
odbora društva.  

e-pošta: veronika.pavlic7@gmail.com 

 
dr. Tamara Rape Žiberna, univ. dipl. soc. del. 

Z nekaj let delovnih izkušenj na centru za socialno delo, sedaj pa že več kot 10 let zaposlena 
na Fakulteti za socialno delo. Deluje znotraj katedre za raziskovanje in organizacijo ter v 
Centru za praktični študij. Je tudi v uredništvu revije Socialno delo. V pedagoškem procesu 
sodeluje pri metodoloških, statističnih predmetih ter praktičnem usposabljanju, raziskovalno jo 
zanima predvsem praktično usposabljanje ter timsko delo v socialnem delu. 

e-pošta: tamara.rape@fsd.uni-lj.si 

 
Renata Esih Flac, univ. dipl. soc. del. 

Imam 12 let delovne dobe, od tega 11 let na področju socialnega varstva. Zadnjih 10 let sem 
zaposlena na CSD Maribor, kot strokovna delavka za področje eno ali več. Trenutno delam na 
enoti Center na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, v preteklosti pa sem delala tudi 
v Kriznem Centru za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja. 

e-pošta: renata.esih-flac@gov.si 

 

Magdalena Žakelj Cuder, univ. dipl. soc. del. 

Kot raziskovalka sem zaposlena na Inštitutu RS za socialno varstvo. Delam na področju 
evalvacij projektov dolgotrajne in integrirane oskrbe. V času predvidene deinstitucionalizacije 
sem bila kot socialna delavka v Zavodu Hrastovec, bila sem načrtovalka in kot vodja 
sodelovala pri pilotnem projektu Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva na 
FSD. Na področju skupnostne skrbi sem kot socialna delavka delala v Angliji, v Londonu.  

e-pošta: magdalena.zakelj@gmail.com 

 



 

ČASTNO RAZSODIŠČE 

 

Vilma Kersnik, univ. dipl. soc. del. 

Dvanajsto leto delam na področju preprečevanja nasilja v družini. Imam pridobljen strokovni 
naziv višja svetovalka, Pri CSD Maribor sem vodja Kriznega centra za žrtve nasilja v družini. 
S sodelavkami zagotavljam upoštevanje Kodeksa etičnih načel, sledim konvencijam in si 
prizadevam za uveljavitev kakovostnih standardov, da bi pomoč ženskam in otrokom postala 
učinkovitejša. Delujem v NVO-jih na področju socialno kulturnega dela in zasvojenosti. 

e-pošta: vilma.kersnik@gov.si 

 
mag. Laura Perko, univ. dipl. soc. del. 

Dvaindvajseto leto delam na področju socialnega varstva, od tega dvajset let v Zavodu za 
oskrbo na domu Ljubljana. Vrsto let kot vodja organizacijske enote za pomoč na domu, zadnja 
štiri leta sem pomočnica direktorice. Delujem na področju (dolgotrajne) oskrbe na domu in 
poklicnih kvalifikacij. Sem članica komisij v postopkih pridobivanja NPK-jev na socialnem 
področju ter članica komisije za strokovne izpite na področju socialnega varstva.  

e-pošta: laura.perko@siol.net 

 
mag. Polona Petrovič Erlah, univ. dipl. soc. del. 

Zaposlena sem na CSD Gorenjska, enota Jesenice na področju varstva invalidov, pred tem 
pa sem delala v Društvu Center za pomoč mladim v programu Svetovalnica za mlade. V 25 
letih sem si nabrala izkušnje na področju kreiranja in vodenja treningov asertivnosti. Na 
področju povezovanja socialnega dela in varstva narave sem ustvarila projekt Sprostitev v 
gozdu za osebe s težavami v duševnem zdravju.  

e-pošta: polona.petrovic-erlah@gov.si 

 
dr. Vesna Leskošek, prof. ped., soc. del. 

Profesorica na FSD in članica raziskovalne skupine na FDV. Pred zaposlitvijo na fakulteti je 
bila zaposlena na CSD Moste-Polje, kjer je delala na področju otrok in mladine. Leta 1992 je 
soustanovila Center za pomoč mladim, kjer se je ukvarjala s spolnimi zlorabami deklic in 
dečkov. V sedanjem času se posveča preučevanju revščine in družbene neenakosti, vendar 
ves čas javno deluje v prid javnim službam s področja socialnega varstva, predvsem CSD-jev. 

e-pošta: vesna.leskosek@fsd.uni-lj.si 

 
Lidija Herman, univ. dipl. soc. del. 

Do 30.9.2018 sem bila direktorica CSD Šmarje pri Jelšah, sedaj pomočnica direktorice CSD 
Celje, enota Šmarje pri Jelšah. V sociali delam od leta 1994 (koordinatorica PND, otroški 
dodatki, starševsko varstvo, nasilje v družini, 1.7.2014 postala direktorica. 
 
e-pošta: lidija.herman@gov.si 


