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ZADEVA: 

 

PODAJA MNENJA K IMENOVANJU IZBRANE KANDIDATKE ZA 

POMOČNICO DIREKTORJA CENTRA ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA 

NA ENOTI RADLJE OB DRAVI 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne 

zadeve in razvoj 

 

POROČEVALEC: Robert Potnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja 

volitve in imenovanja 

 

PREDLOG 

OBRAVNAVAL: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

 

 

 

 

56. člen 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, 28/19 in 189/20 – 

ZFRO) 

16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi   (MUV, št. 28/2016, 

35/2017, 11/2019) 

 

OCENA STANJA:  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na 17. seji, dne 23.1.2017, 

podal pozitivno mnenje k izbrani kandidatki za direktorico Centra 

za socialno delo Radlje ob Dravi. S 1. 10. 2018 so se dotedanji 

centri za socialno delo v regiji Koroški regiji  (CSD Radlje ob Dravi, 

CSD Slovenj Gradec, CSD Ravne na Koroškem in CSD Dravograd) 

spojili v nov pravni subjekt Center za socialno delo Koroška, 

dosedanji samostojni centri pa so postali enote. Enoto vodi 

pomočnik direktorja, ki ga imenuje direktor po predhodnem 

mnenju lokalne skupnosti. 

 

RAZLOGI ZA 

SPREJEM: 

Pomočnici direktorja Centra za socialno delo Koroška, na enoti 

Radlje ob Dravi je potekel mandat, zato je potrebno imenovati 

novega pomočnika direktorja. 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Center za socialno delo Koroška je opravil postopek izbire 

kandidata za pomočnico direktorja Centra za socialno delo 

Koroška, na enoti Radlje ob Dravi. V izbirnem postopku je bila 



izbrana Mirjana Popijal, univ. dipl. soc. delavka, ki izpolnjuje vse 

zahtevane pogoje za zasedbo razpisanega delovnega mesta.  

 

S strani CSD Koroška smo dne 1.12.2021 prejeli zaprosilo za podajo 

mnenja k imenovanju izbrane kandidatke za pomočnico 

direktorja CSD Koroška, na enoti Radlje ob Dravi. 

 

Po Zakonu o socialnem varstvu direktor centra za socialno delo 

imenuje in razrešuje pomočnika direktorja na enoti centra za 

socialno delo po predhodnem mnenju pristojnega organa 

lokalne skupnosti, na območju katere so prostori enote centra za 

socialno delo. 

 

Pomočnik direktorja na enoti centra za socialno delo mora imeti 

visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena tega 

zakona, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem 

zakonu. 

 

Mandat pomočnika direktorja na enoti centra za socialno delo 

traja pet let. 

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Gradivo pripravljeno s strani Centra za socialno delo Koroška je 

skladno s področno zakonodajo.  

PRIMERJAVA Z 

DRUGIMI OBČINAMI: 

 

 Pristojni organi lokalnih skupnosti, na območju katere so prostori 

enote centra za socialno delo, izdajo predhodno mnenje k 

imenovanju pomočnika direktorja. 

 

OCENA FINANČNIH 

POSLEDIC: 

Podaja mnenja k izbrani kandidatki nima finančnih posledic na 

Proračun Občine Radlje ob Dravi. 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi Občinski svet Občine Radlje 

ob Dravi daje pozitivno mnenje k imenovanju izbrane 

kandidatke, Mirjane Popijal, za pomočnico direktorja Centra za 

socialno delo Koroška, na enoti Radlje ob Dravi. 

 

 
Pripravila: Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 
 

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
 

 

Priloge: 

- Zaprosilo Centra za socialno delo Koroška, z dne 1.12.2021; 

- Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  (posredovan po 

seji KVIAZ-a). 
 



Ozka ulica 1
CENTER ZA SOCIALNO DELO 2380 SLOVENJ GRADEC
KOROŠKA T: 08/1810301

E: gp-csd.koros@gov.si
https://www.csd-slovenije.si/csd-
koroska
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Številka: 1003-9/2021-31917/5
Datum: 01. 12. 2021

Zadeva:  Pomočnik direktorja Centra za socialno delo Koroška na enoti Radlje ob Dravi - 
zaprosilo za mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti glede izbrane kandidatke

Na podlagi tretjega odstavka 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, 28/19 
in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju ZSV), zaprošamo pristojni organ lokalne skupnosti za podajo 
mnenja k izbrani kandidatki za pomočnico direktorja na Centru za socialno delo Koroška, enota 
Radlje ob Dravi in prilagamo naslednjo obrazložitev. 

Center za socialno delo Koroška (v nadaljevanju Center) je 17.11.2021 na Zavodu RS za 
zaposlovanje objavil javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta Pomočnik direktorja, na 
enoti Radlje ob Dravi, z rokom prijave 27.11.2021.

V izbirnem postopku je Center za zasedbo delovnega mesta izbral Mirjano Popijal, univ.dipl.soc. 
delavko. Izbrana kandidatka ima dolgoletne izkušnje na področju socialnega varstva, vse od leta 
2012 pa je aktivno vključena tudi v izvajanje vodstvenih del in nalog. Od leta 2012 do 2018 je 
opravljala naloge direktorja takratnega Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, od reorganizacije 
centrov za socialno delo pa opravlja naloge pomočnika direktorja na enoti Radlje ob Dravi. 
Kandidatka pozna ustroj in delovanje novega Centra za socialno delo Koroška, saj je bila aktivno 
vključena v sam proces reorganizacije centrov za socialno delo v letu 2018. 
Izbrana kandidatka izkazuje odlične delovne rezultate in vse kompetence za vodenje enote v 
prihodnjem petletnem obdobju, prav tako pa izpolnjuje tudi vse zahtevane pogoje za zasedbo 
razpisanega delovnega mesta.  

ZSV v 56. členu določa, da direktor centra za socialno delo imenuje in razreši pomočnika 
direktorja na enoti centra za socialno delo po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne 
skupnosti, na območju katere so prostori enote centra za socialno delo. Pomočnik direktorja na 
enoti centra za socialno delo mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena 
tega zakona, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu. Mandat pomočnika 
direktorja na enoti centra za socialno delo traja 5 let. Pomočnik direktorja na enoti centra za 
socialno delo vodi enoto centra za socialno delo in opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti 



direktor, zlasti za odločanje o razpolaganju s finančnimi sredstvi za financiranje 
socialnovarstvenih programov, pomembnih za občino in za sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami ter sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Isti člen tudi določa, da direktor centra za 
socialno delo lahko razreši pomočnika direktorja na enoti centra za socialno delo zlasti v primeru, 
če ugotovi, da pomočnik direktorja na enoti centra za socialno delo ne opravlja nalog, za katere 
je pooblaščen, ali če pri svojem delu krši zakon.

Glede na vse navedeno pristojni organ lokalne skupnosti zaprošamo, da zaradi nemotene 
organizacije delovnega procesa na enoti Centra v Radljah ob Dravi, čimprej posredujete mnenje 
glede izbrane kandidatke.

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.

S spoštovanjem.

Tadej Poberžnik
                     direktor

Priloge:
- Prijava kandidatke na razpisano delovno mesto, 1x
- Življenjepis (CV) kandidatke, 1x
- ftc. diplome o pridobljeni univerzitetni izobrazbi, 1x
- ftc. potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, 1x
- ftc. potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 1x
- ftc. diplome za vodenje socialno varstvenega zavoda, 1x
- priporočila zunanjih institucij, 3x

Poslati: naslovniku, po elektronski pošti (obcina.radlje@radlje.si)

mailto:obcina.radlje@radlje.si
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