Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 9002-11/2018 (405)
Datum: 9. 7. 2019
ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
ZADEVA: SKLIC 3. DOPISNE SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN
IMENOVANJA
V skladu z 28. in 75. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št.
8/17 in 10/18)
s k l i c u j e m
3. dopisno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z glasovanjem po elektronski pošti,
v času od 9. 7. 2019 od 13. ure do 11. 7. 2019 do 12. ure
z naslednjim
dnevnim redom
1. Predlog mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Enote Novo mesto na Centru za
socialno delo Dolenjska in Bela krajina
Predlog sklepa
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po obravnavi gradiva sprejela in
posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem naslednji
predlog sklepa
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 – ZOAA in 28/19) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na ….. seji dne ….. sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
o___________,

kandidatki za pomočnico direktorice Enote Novo mesto
na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina,
ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Obrazložitev:
Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina je na Mestno občino Novo mesto dne, 8. 7.
2019 posredoval zaprosilo za mnenje k imenovanju pomočnice direktorice Enote Novo mesto na
Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina.
Na podlagi objavljenega prostega delovnega mesta pomočnika direktorja m/ž v Enoti Novo mesto
je bila izbrana kandidatka __________, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za zasedbo delovnega
mesta in se je v izbirnem postopku izkazala kot najustreznejša kandidatka.
Tretji odstavek 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 – ZOAA in 28/19) med drugim 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. Direktor centra za socialno delo v
natečajno komisijo za vodenje izbirnega postopka za zasedbo prostega delovnega mesta
imenuje pomočnika direktorja na enoti centra za socialno delo, kjer je prosto delovno mesto.
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.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zaprosilo Centra za socialno delo
Dolenjska in Bela krajina obravnavala na 8. redni seji dne, 8. 7. 2019 in sprejela sklep, da na
podlagi pridobljenih informacij ne more oblikovati mnenja k imenovanju pomočnice direktorice
enote, zato je Center za socialno delo pozvala, da posreduje še dodatno pojasnilo, in sicer, da
opredeli področje dela pomočnika direktorja ter, kakšna je vizija kandidatke glede reševanja
najbolj kritičnih problematik Centra za socialno delo.
Na podlagi pridobljene dodatne dokumentacije s strani Centra za socialno delo je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 3. dopisni seji dne, 11. 7. 2019 z večino glasov
oblikovala predlog sklepa in ga posreduje Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto v
obravnavo in sprejem, in sicer, da Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda pozitivno
mnenje o _______________, kandidatki za pomočnico direktorice Enote Novo mesto na Centru
za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za zasedbo
delovnega mesta.
Glasovanje:
Glasujete tako, da z obratno elektronsko pošto najpozneje do četrtka, 11. 7. 2019 do 12. ure
sporočite:
Glasujem ZA ali PROTI potrditvi predloga sklepa 3. dopisne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja v predloženi vsebini.
S spoštovanjem,
Boštjan GROBLER,
predsednik
Komisije za mandatna
imenovanja

vprašanja,

volitve

in
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Priloge:
1 x vabilo s predlogom sklepa in obrazložitvijo,
1 x prijava kandidatke,
1 x sistemizacija – pomočnik direktorja.

Poslano:
- članica in člani komisije.
V vednost:
- dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
- mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.
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