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Datum: 5. februar 2019
POLITIČNIM STRANKAM, LISTAM IN
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI
ZADEVA: POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA ČLANA LOKALNE SKUPNOSTI V
»SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CSD SEVERNA PRIMORSKA«
Spoštovani,
Vlada RS je v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo sprejela Sklep o
ustanovitvi Centra za socialno delo Severna Primorska (CSD Severna Primorska), ki je v
novi obliki začel delovati z dnem 1. 10. 2018. Dosedanji centri za socialno delo v regiji,
torej CSD Tolmin, CSD Nova Gorica, CSD Idrija in CSD Ajdovščina so se spojili v nov pravni
subjekt, ki se imenuje CSD Severna Primorska. Posluje zunaj sedeža na naslovih dosedanjih
centrov za socialno delo, ki so z dnem spojitve postali enote CSD Severna Primorska.
15. člen Sklepa o ustanovitvi CSD Severna Primorska določa, da predstavniki lokalnih
skupnosti z območja delovanja centra za socialno delo imenujejo v nov organ »Svet
lokalnih skupnosti« svojega predstavnika. Potrebno je pridobiti predlog za kandidata, ki bo
imel kot član kolegijskega posvetovalnega organa, naslednje pristojnosti (16. člen Sklepa o
ustanovitvi Centra za socialno delo Severna Primorska):
– sprejetje poslovnika, ki ureja delo sveta lokalnih skupnosti,
– imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet centra,
– spremljanje izvedbe regionalnih izvedbenih načrtov v skladu z nacionalnim programom,
ki ureja socialno varstvo,
– dajanje pobud direktorju centra o uvedbi dodatnih storitev in programov v posameznih
lokalnih skupnostih,
– dajanje predlogov in mnenj direktorju centra o vprašanjih, ki se nanašajo na področje
dela centra in na socialno problematiko v posameznih lokalnih okoljih,
– povezovanje med centrom in lokalnimi skupnostmi in
– sodelovanje pri vzpostavljanju novih politik na področju socialnega varstva.
Komisija je na svoji redni seji dne 24. januarja 2019 sprejela naslednji sklep: »Političnim
strankam, listam, zastopanim v občinskem svetu, in drugi zainteresirani javnosti se
posreduje javni poziv za predložitev predlogov za člana lokalne skupnosti v Svet lokalnih
skupnosti CSD Severna Primorska, in sicer najkasneje do 11. februarja 2019«.
Na osnovi navedenega vas pozivamo, da do 11. februarja 2019, posredujete ime in
priimek ter naslov kandidata, ki ga predlagate za člana lokalne skupnosti v »Svet
lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska«. K predlogu vašega izbranega kandidata
priložite tudi njegovo pisno soglasje za kandidaturo. Za posredovanje predloga lahko
uporabite priloženi obrazec.

Tel: 05 389 92 00
Fax: 05 389 92 11
E-pošta: obcina.kobarid@siol.net
URL: http://www.kobarid.si

V izogib kasnejšim nesporazumom vas opozarjamo, da bo Komisija upoštevala zgolj
predloge, ki bodo po e-pošti (obcina@kobarid.si) ali s priporočeno poštno pošiljko oddani
najkasneje do 11. 2. 2019 do 15.00 ure.
Lepo pozdravljeni,

Vanessa Marcola l.r.
predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
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PREDLAGATELJ:
_____________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

_____________________________________________________________________
(naslov oz. sedež)

predlagam

KANDIDATA:
_____________________________________________________________________
(ime in priimek)

_____________________________________________________________________
(naslov)

za člana lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska.

SOGLASJE KANDIDATA
Podpisani _____________________________ soglašam z zgoraj navedeno kandidaturo.
(ime in priimek)

____________________________
(lastoročni podpis)

V/na ___________________, dne ______________

