
MINISTRSTVO ZA DELO, 
DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE 

IN ENAKE MOŽNOSTI

KABINET MINISTRA

SKUPNA SLUŽBA ZA NOTRANJO 
REVIZIJO 

SLUŽBA ZA EVROPSKE ZADEVE

SEKTOR ZA ENAKE MOŽNOSTI

SLUŽBA ZA ANALIZE IN RAZVOJ

SEKRETARIAT

Služba za splošne in kadrovske 
zadeve

Glavna pisarna

Oddelek za vzdrževanje in 
logistiko

Služba za informatiko

Služba za proračun

Služba za pravne zadeve

URAD ZA IZVAJANJE 
KOHEZIJSKE POLITIKE

Služba za koordinacijo

Služba za finance

Služba za kontrole

DIREKTORAT ZA DELOVNA 
RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA

Sektor za delovna razmerja in 
druge oblike dela

Sektor za pokojnine in pravice iz 
dela

Sektor za varnost in zdravje pri 
delu

Sektor za analize in razvoj

DIREKTORAT ZA TRG DELA IN 
ZAPOSLOVANJE

Sektor za zaposlovanje

Projektna enota za zaposlovanje

Sektor za vseživljenjsko učenje

Projektna enota za vseživljenjsko 
učenje

Sektor za delovne migracije

DIREKTORAT ZA DRUŽINO DIREKTORAT ZA SOCIALNE 
ZADEVE

Sektor za razvoj storitev in 
programov

Oddelek za razvoj in izvajanje 
socialnovarstvenih programov

Sektor za pravice iz javnih 
sredstev

DIREKTORAT ZA INVALIDE
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