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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:     PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI  
                     CSD CELJE 

 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Finančne obveznosti: Dodatnih finančnih obveznosti ni predvidenih. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnavala: KMVVI, dne 14. 1. 2019 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 15. člen Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Celje (Uradni list RS, št. 30/18), 

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18). 
 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednji  
 
sklep: 
 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet lokalnih skupnosti CSD Celje imenuje 
Dimitrija Grila. 
 
 

Janko Cesar, 
               predsednik KMVVI 
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Obrazložitev: 
 
Vlada RS je v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo dne 26. 4. 2018 sprejela 
Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Celje (Uradni list RS, št. 30/18). CSD Celje je tako v 
novi pravni obliki začel delovati s 1. 10. 2018. Dosedanji centri v regiji (CSD Celje, CSD Laško, 
CSD Slovenske Konjice, CSD Šentjur pri Celju in CSD Šmarje pri Jelšah) so se spojili v nov pravni 
subjekt in so postali enote CSD Celje.  
 
V skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Celje (Uradni list RS, št. 
30/18) je potrebno imenovati Svet lokalnih skupnosti, ki je kolegijski posvetovalni organ centra 
in ga sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti z območja delovanja centra. S strani Občine 
Laško je torej potrebno imenovati svojega predstavnika.  
 
Svet lokalnih skupnosti bo imel naslednje pristojnosti: 

- 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 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, 
- sodelovanje pri vzpostavljanju novih politik na področju socialnega varstva.  

 
Do postavljenega roka smo prejeli naslednje predloge političnih strank in neodvisnih list, 
zastopanih v občinskem svetu:   
 

 predlagani člani predlagatelj 

1. Dimitrij Gril SLS 

2. Tjaša Kerin MMOL 

3. Neva Grašič SD 

4. Mag. Vesna Vodišek Razboršek Lista LL 

 
Komisija predlaga, da se izmed predlaganih kandidatov v Svet lokalnih skupnosti CSD Celje 
imenuje Dimitrija Grila, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve Občine 
Laško.  
 
Pripravila: 
Tanja Grabrijan, 
višja svetovalka           
                          Janko Cesar, 
           predsednik KMVVI 

 

 

 

 
 
 

 


