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Zadeva:  Imenovanje predstavnika občine v svet lokalnih skupnosti  - odgovor 

 

 

Spoštovani, 

 

na nas ste dne 12. 10. 2018 naslovili vprašanje občine članice vašega združenja glede 

imenovanja predstavnika v svet lokalnih skupnosti centra za socialno delo, in sicer: ali je lahko 

predstavnik občine zaposlen v občinski upravi in ali ga lahko imenuje župan ali pa mora biti 

imenovanje preko občinskega sveta in je predstavnik svetnik ali nekdo, ki ni zaposlen v občinski 

upravi. V nadaljevanju vam podajamo odgovor.  

 

Akt o ustanovitvi posameznega centra za socialno delo določa, da je svet lokalnih skupnosti  

kolegijski posvetovalni organ centra za socialno delo, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih 

skupnosti z območja delovanja centra za socialno delo. Sestava, način oblikovanja in delovanje 

sveta lokalnih skupnosti se določijo s statutom centra za socialno delo in s poslovnikom, ki ureja 

delo sveta lokalnih skupnosti. Ker so novi centri za socialno delo nastali s spojitvijo že obstoječih 

centrov za socialno delo, ki so sedaj postali enota novih centrov za socialno delo, je potrebno na 

novo vzpostaviti tudi organe novih centrov za socialno delo, med drugim svet centrov za socialno 

delo, v katerega bo svet lokalnih skupnosti imenoval dva svoja predstavnika. Sprejem statuta in 

poslovnika sveta centra za socialno delo je v pristojnosti novega sveta centra za socialno delo, ki 

pa šele mora biti konstituiran, zato so v. d. direktorji, kot to tudi izhaja iz akta o ustanovitvi, med 

drugim pozvali lokalne skupnosti z območja delovanja posameznega centra za socialno delo, da 

vsaka imenuje svojega predstavnika v svet lokalnih skupnosti.  

 

Način imenovanja predstavnika posamezne lokalne skupnosti v svet lokalne skupnosti akt o 

ustanovitvi posameznega centra za socialno delo ne določa. Lokalne skupnosti se morajo pri 

imenovanju predstavnikov v svet lokalnih skupnosti ravnati po lastnih postopkih imenovanja svojih 

predstavnikov v organe upravljanja zavodov, kot jih določa statut in / ali poslovnik lokalne 

skupnosti.  Akt o ustanovitvi centra za socialno delo ne določa niti ne preprečuje, da bi bil kot 

predstavnik lokalne skupnosti v svetu lokalnih skupnosti imenovan nekdo, ki je zaposlen v 
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občinski upravi ali občinski svetnik. Lokalna skupnost glede na postopke, ki ji jih v zvezi z 

imenovanjem svojih predstavnikov v zavode predpisujejo njeni predpisi (statut, poslovnik), določi 

predstavnika, ki bo v najboljši meri zastopal interese in vprašanja posamezne lokalne skupnosti.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

Špela Isop 

namestnica generalne direktorice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- Združenje občin Slovenije, ga. Mateja Eržen, mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si, po e-pošti 

 

V vednost: 

- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si – po e-pošti 

- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si – po e-pošti 

- Vršilcem dolžnosti direktorjev CSD – po e-pošti 
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