7. Imenovanje predstavnika Občine Razkrižje v
Svet lokalnih skupnosti pri novo organiziranem
Centru za socialno delo v Murski Soboti.

PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK:

Župan Stanko Ivanušič
Občinska uprava, Monika Holc

PREDLOG SKLEPA:

V PRILOGI.
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OBČINSKI SVET
OBČINE RAZKRIŽJE
Na podlagi 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H;
UL RS, št. 54/2017) ter 14. členu Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/1999, 2/2001,
38/2004, 28/2012) je Občinski svet Občine Razkrižje na …………….. seji dne ………………. sprejel

SKLEP
1.

V Svet lokalne skupnosti v Centru za socialno delo Pomurje, s sedežem na naslovu Trg
zmage 7, SI-9000 Murska Sobota, se imenuje…………………………………………..

2. Mandat imenovanega traja od …………… do……………
3. Sklep začne veljati takoj.

Župan Občine Razkrižje
Stanko IVANUŠIČ
Številka:

………………………….

V Šafarskem, dne ………………………………

Obrazložitev:
PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga je podana v 17. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem
varstvu (ZSV-H, UL RS, št. 54/2017), 14. členu Statuta Občine Razkrižje (UL RS, št. 12/1999, 2/2001,
38/2004, 28/2012) ter dopisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Direktorata za socialne zadeve, št. 012-43/2015/452, z dne 10. 9. 2018.
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA:
Občina Razkrižje je dne 14. 9. 2018 prejela dopis MDDSZEM, Direktorata za socialne zadeve, v zvezi
reorganizacije centrov za socialno delo in vlogo lokalnih skupnosti. Ena izmed bistvenih sprememb za
samoupravne lokalne skupnosti je uvedba novega kolegijskega posvetovalnega organa Svet lokalne
skupnosti v CSD. Z dnem 1. 10. 2018 namreč obstoječ CSD Ljutomer ne bo več deloval samostojno,
temveč se združuje s preostalimi tremi CSD-ji na območju Pomurja, po skupnim imenom CSD
Pomurje, s sedežem na naslovu Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota. S tem dnem preneha tudi
mandat obstoječim članom sveta v obstoječih CSD-jih, Sveti lokalnih skupnosti v novih centrih za
socialno delo pa se morajo konstituirati najkasneje v treh mesecih od uveljavitve aktov o ustanovitvi
novih centrov za socialno delo, torej do 1. 1. 2019. V sestavi CSD Pomurje bodo predstavniki vseh
lokalnih skupnosti, ki delujejo na območju CSD-ja, vendar je ob tem smiselno poudariti, da bodo v tem
obdobju potekale lokalne volitve.

CILJI IN VSEBINA SKLEPA: Cilj sklepa je imenovati predstavnika Občine Razkrižje v Svet lokalnih
skupnosti v Centru za socialno delo Pomurje.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE: Sprejem sklepa nima bistvenih finančnih posledic za občino.
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Občinskemu svetu Občine Razkrižje predlagamo, da sprejme sklep o imenovanju predstavnika
Občine Razkrižje v Svet lokalne skupnosti v CSD Pomurje sprejme v predlagani vsebini,
ustrezno dopolnjen z manjkajočimi podatki.
Priloga:
- Dopis MDDSZEM, Direktorata za socialne zadev, z dne 10. 9. 2018.
Gradivo pripravila:
OBČINSKA UPRAVA
Monika Holc, univ. dipl. ekon.
Stanko Ivanušič
ŽUPAN
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