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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: 

 

KADROVSKE ZADEVE –  

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVETU 

LOKALNIH SKUPNOSTI CSD KOROŠKA 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

 

GRADIVO 

OBRAVNAVAL: 

 

POROČEVALEC: 

 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne 

zadeve in razvoj 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

Zakon 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, 189/20 – ZFRO 

in 196/21 – ZDOsk)  

15. člen Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Koroška 

(Uradni list RS, št. 30/2018),  

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

35/2017)  

  

OBRAZLOŽITEV:  

 

S strani Centra za socialno delo Koroška smo prejeli  poziv za 

imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih 

skupnosti CSD Koroška«.  

 

CSD Koroška je v novi obliki, kot univerzalni pravni naslednik 

spojenih socialnovarstvenih zavodov, začel delovati 1.10.2018. 

 

Sklep o ustanovitvi CSD Koroška v 15. členu opredeljuje organ 

zavoda, in sicer Svet lokalnih skupnosti, ki ga definira kot kolegijski 

posvetovalni organ centra, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih 

skupnosti z območja delovanja centra.  

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Gradivo so pripravile strokovne službe občine. 



PREDLOG SKLEPA: 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o imenovanju 

predstavnika Občine Radlje ob Dravi v Svet lokalne skupnosti CSD 

Koroške, v predlagani vsebini. 

 

 

Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

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

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Poziv Centra za socialno delo Koroška; 

- Predlog sklepa; 

- Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (na sami seji). 

 

 

 

 

 

 



PREDLOG SKLEPA! 

 

 

Na podlagi 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, 189/20 

– ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ter 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 

28/2016, 35/2017) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na ___. seji dne 

_________________, sprejel  

 

 

 

S K L E P 

 

V Svet lokalnih skupnosti v Centru za socialno delo Koroške, s sedežem na naslovu Ozka 

ulica 1, 2370 Slovenj Gradec, se imenuje _____________________________________.  

 

 

Štev.: 014-0004/2022-09 

Datum: ________________ 

 

 

 

                                                                                                  mag. Alan BUKOVNIK 

                    ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- imenovani; 

- zadeva, tu; 

- evidenca. 

 

 

 
 



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

Številka: 9000-1/2018-SLOVG/41
Datum: 18. 11. 2022

Zadeva: Poziv za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti  
               Centra za socialno delo Koroška« za mandatno obdobje 2023 – 2027

V okviru delovanja Centra za socialno delo Koroška je bilo v letu 2019 prvič vzpostavljeno delovanje 
novega posvetovalnega organa, Sveta lokalnih skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti 
z območja delovanja centra.  
 
Svet lokalnih skupnosti ima naslednje pristojnosti:

• sprejetje poslovnika, ki ureja delo sveta lokalnih skupnosti,
• Imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet centra,
• spremljanje izvedbe izvedbenih načrtov v skladu z nacionalnim programom, ki ureja socialno 

varstvo,
• dajanje pobud direktorju centra o uvedbi dodatnih storitev in programov posameznih lokalnih 

skupnosti,
• dajanje predlogov in mnenj direktorju centra o vprašanjih, ki se nanašajo na področje dela centra 

in socialno problematiko v posameznih lokalnih okoljih,
• povezovanje med centrom in lokalnimi skupnostmi in 
• sodelovanje pri vzpostavljanju novih politik na področju socialnega varstva. 

Štiriletni mandat članov aktualnega Sveta lokalnih skupnosti traja do vključno 27.3.2023. 

V obdobju do dne tega dopisa smo uspešno izvedli štiri seje, pete pa ni bilo možno izvesti zaradi 
nesklepčnosti članstva, tudi ob več poskusih sklica seje. Z nesklepčnostjo v trenutnem mandatu smo se 
sicer soočili večkrat, kar je povzročilo zastoj v delovanju in učinkovitosti organa.   

Glede na to, da se bo članom v trenutnem mandatnem obdobju čez nekaj mesecev članstvo izteklo, vas 
prosimo, da imenujete novega predstavnika v Svet lokalnih skupnosti za mandatno obdobje od 2023 – 2027 
in nas o tem seznanite.

Ob tem predlagamo, da v organ morebiti imenujete člane, ki so zaposleni v lokalni samoupravi na področju 
družbenih dejavnosti, saj menimo, da so strokovni delavci na tem področju bolj seznanjeni z dejanskimi 
težavami in potrebami v okolju in bodo s svojim prispevkom lažje pripomogli h konstruktivnemu delovanju 
organa. 



Za vaše sodelovanje se zahvaljujemo in vas pozdravljamo. 

S spoštovanjem!

         Tadej Poberžnik
                direktor

Poslati: - vsem občinam v regiji (po el. poti)
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